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SOCIAL, CULTURAL i CIUTADANA
núm. 288 · AGOST 2021

Ministerio de Ciencia e Innovación

Susila Cruyff i Joan Laporta 
inauguren el Cruyff Court 
de Vilanova del Camí
El Cruyff Court Vilanova del Camí és el dotzè dels quinze Cruyff Courts que 
la Fundació Cruyff inaugura a Catalunya, arran de la col·laboració amb la 
Fundació “la Caixa” i la Fundació Barça per promoure l'esport com a via 
d'inclusió i cohesió social, i en aquest cas, té també el suport de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí.
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El govern vilanoví presenta una 
nova imatge corporativa i 
anuncia la unificació de les 
xarxes socials de totes les àrees 
municipals
El govern vilanoví va presentar 
el mes de juny una nova imatge 
corporativa que identificarà les 
àrees municipals, però també 
les activitats que es fan de 
manera transversal.  L'alcaldessa 
Noemí Trucharte també va 
anunciar la unificació de les 
xarxes socials de les diferents 
àrees, que s'ha fet efectiva 
aquest mes de juliol. Ara totes 
les àrees municipals publiquen 
únicament com Ajuntament de 
Vilanova.

- Noemí Trucharte, alcaldessa

D'altra banda, l'alcaldessa va 
posar en valor un altre projecte 
de comunicació entre 
l'administració i la ciutadania, 
que es va posar en marxa el 
passat mes de febrer. Es tracta 
d'una APP, a través de la qual el 
veïnat pot fer consultes als 

regidors, a l'alcaldessa, 
comunicar incidències, 
consultar telèfons d'interès ... i 
des de la qual també podem 
enviar alertes o informacions 
d'interès.

- Noemí Trucharte, alcaldessa

“Cal recordar que darrere de les 
respostes que es reben a l'aplicació 
hi ha una treballadora municipal 
que és qui gestiona tota la 
informació, les propostes i les 
incidències que es generen a través 
de l'APP. Per tant, les respostes no 
poden ser immediates”.

Després de tres mesos de 
funcionament ja s'han superat 
les 700 altes a l'APP, s'han 
generat gairebé 2.000 
interaccions i més de 500 
converses, i s'han publicat més 
de 90 alertes: d'informacions 
Covid, vacunacions, avisos per 
talls de circulació, talls de 
subministraments, tractaments 
fitosanitaris...

“L'objectiu és que qualsevol 
ciutadà pugui tenir tota la 
informació municipal en un únic 
espai i amb un sol clic”. 
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L'Ajuntament de Vilanova 
del Camí col·labora amb 
l'associació DCA Anoia
L'Ajuntament de Vilanova del Camí i l'Associació 
DCA (Dany Cerebral Adquirit) Anoia han signat un 
conveni de col·laboració pel qual l'Ajuntament 
atorga a l'associació una subvenció de 600,00 
euros destinada al programa d'activitats de l'any 
2021. L'associació ofereix suport a les persones 
que han patit algun dany cerebral: ictus, TCE, 
aneurisma, tumor o infecció, o anòxia entre altres.

L'entitat que es va crear l'any 2019 fruit de la 
inquietud d'un grup de familiars i afectats, 
constaten la manca de recursos públics 
rehabilitadors en la fase crònica del dany cerebral. 
Per això, el seu objectiu és arribar a aquelles 
persones amb DCA i donar-los un cop de mà, a 
elles i a les seves famílies.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí amb la seva 
col·laboració fa palesa la seva sensibilitat i empatia 
amb les persones afectades de DCA de la comarca 
i fa possible la programació d'activitats destinades 
a la seva rehabilitació.

En cas que estigueu interessats en aquest 
servei, podeu contactar al telèfon: 621 27 11 99 
o bé per correu electrònic a info@anoiadca.or

De moment, realitzen les activitats a Igualada, 
però en cas que la persona amb DCA pugui arribar 
fins a Igualada, bé a l'estació de bus, bé a la de 
tren, ofereixen acompanyament amb una persona 
voluntària fins al local on es desenvolupen les 
activitats.

Des de l'associació volen evitar que el 
desplaçament sigui un impediment per beneficiar-se 
dels avantatges que suposa poder seguir fent 
rehabilitació. D'altra banda, el fet que relacionar-se 
amb altres persones, sortir de casa, haver-se 
d'arreglar, ajuda a la seva recuperació psicològica i 
emocional, asseguren.

La Diputació concedeix 
a Vilanova una ajuda 
extraordinària de 
132.000 € per a 
l'ampliació del 
cementiri municipal
La Diputació de Barcelona ha concedit una 
subvenció de 131.000 € a l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí en el marc del Programa d'ajuts 
per a emergències municipals. Aquesta ajuda 
correspon a l'import de les obres d'ampliació del 
cementiri municipal que es van projectar durant la 
pandèmia.

L'alcaldessa Noemí Trucharte ha expressat la seva 
satisfacció i gratitud per aquesta ajuda 
excepcional fruit del compromís que va adquirir la 
presidenta de la Diputació, Núria Marín, durant 
una visita al municipi.

“Vilanova del Camí, explica l'alcaldessa, es va veure 
molt afectada per la pandèmia, especialment durant 
els primers mesos, en què es van registrar moltes 
defuncions a causa de la Covid-19, motiu pel qual, 
l'Ajuntament, va haver d'ampliar –amb urgència- el 
cementiri municipal”.

L'ajuntament va traslladar la seva preocupació a 
la Diputació de Barcelona que ha decidit assumir 
el cost  de l'obra que ha suposat una inversió de 
prop de 132.000 €.



El Pla contempla la contractació de 37 plans d'ocupació 
a la conca, de 6 a 9 mesos, 9 d'ells a Vilanova del Camí. 
També es farà un acompanyament a la inserció laboral 
per 50 persones que estiguin en situació d'atur, de 
millora de feina o en risc d'exclusió social.

Els set alcaldes de la Mancomunitat de la Conca 
d'Òdena es van reunir amb el secretari d'Estat de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, i el 
director general de carreteres del Ministeri de Foment, 
Javier Herrero, per reivindicar que la millora prevista de 
l'A-2 comenci com més aviat millor, pel tram entre Jorba i 
Castellolí.

Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y 
Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el 
marc de línia de subvenció extraordinària i urgent: 

Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament      
Perimetral (SOC-MUTP), regulat pel Decret Llei   
49/2020, d'1 de desembre.

El Pla de Mesures Urgents d'Ocupació pel tancament 
perimetral de la Conca d'Òdena que finança el Servei 
d'Ocupació de Catalunya, dotat amb prop d'un milió 
d'euros, es destinarà al conjunt de municipis que van 
patir confinament perimetral durant l'inici de la 
pandèmia de la COVID-19: Igualada, Vilanova del Camí, 
Montbui i Òdena.

Els set alcaldes de la Conca d'Òdena es 
reuneixen amb el Ministeri de Foment 
per reclamar la millora de l'autovia A-2

Pel que fa a les actuacions de millora del teixit productiu 
destinades a empreses, es contempla una actuació que 
subvencionarà 14 contractes laborals d'una durada de 
sis mesos, assistència tècnica per executar el projecte 
“transforma't” adreçat a 8 empreses que facin un procés 
de reflexió interna potenciant la seva visió estratègica. 

El pla tindrà una durada de 14 mesos, 
s'ha iniciat a finals de maig i finalitzarà a 
finals de juliol de 2022

Aquest mes de juliol està previst que es porti a exposició 
pública l'Avantprojecte de reforma de l'autovia A-2 entre 
Jorba i Abrera perquè comenci el període d'al·legacions. 
El projecte, valorat en prop de 500 milions d'euros, 
contempla un tram nou d'autovia, ja que el traçat actual 
no compleix la normativa de vies ràpides. La nova 
infraestructura resoldria no només punts negres 
d'accidentalitat sinó també enllaços amb altres vies com 
la C-37, permetria esponjar i insonoritzar municipis com 
Castellolí - que passaria a tenir l'A-2 més lluny del 
municipi-, i solucionar punts polèmics com el pont de 
l'autovia al seu pas per Òdena.
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El SOC aporta gairebé 1 milió d'euros en 
un Pla de Mesures Urgents d'Ocupació per 
als municipis afectats pel confinament perimetral
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L'Ajuntament inicia el 
procés per licitar la 
gestió i explotació del 
quiosc de la plaça 
Francisco Guisado
L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha iniciat el 
procés per a la contractació del quiosc de la plaça 
Francisco Guisado. El 27 de juliol va sortir l'anunci 
de licitació per tal que es puguin començar a 
presentar les propostes per a la concessió de la 
gestió i explotació del quiosc. La data límit de 
presentació d'ofertes és el dia 11 d'agost a les 14 
h, quan es compliran els 15 dies naturals comptats 
des de l'endemà de la publicació de l'anunci de 
licitació.

El cànon inicial de sortida és de 960 euros a abonar 
a l'Ajuntament vilanoví a raó de 80 euros mensuals. 
L'Ajuntament adjudicarà la concessió a la 
proposició més avantatjosa, atenint-se als criteris 
previstos a les clàusules administratives.

En el quiosc es podran vendre begudes d'envàs no 
retornable, així com patates o snacks similars, i 
algunes llaminadures. 

La durada de la concessió serà de 2 anys.

L'Ajuntament prohibeix 
la circulació de vehicles 
pel Parc Fluvial d'una a 
vuit del matí

L'incompliment de la mesura pot 
comportar importants sancions 
econòmiques. 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha prohibit la 
circulació de vehicles rodats en l'entorn del Parc 
Fluvial de dilluns a diumenge, de la una de la 
matinada a les vuit del matí. L'objectiu d'aquesta 
mesura és evitar la concentració de persones en 
aquesta zona que molesten el veïnat amb sorolls i 
música alta.

Malgrat que les restriccions Covid limiten les 
trobades de persones a un màxim de 10, la Policia 
Local assegura que durant els darrers dies s'havien 
concentrat fins a 50 vehicles als voltants del Parc 
Fluvial. Solen ser grups molt grans de persones 
que es reuneixen per fer botellades i que no 
respecten el descans dels veïns que viuen a l'altra 
banda del riu i que s'han queixat en repetides 
ocasions pel volum de la música entre altres.

La Policia Local ja ha senyalitzat la zona amb 
tanques grogues i cartells que informen de la 
prohibició, excepte pels veïns.
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El condicionament de la rotonda de la cruïlla del carrer 
Verge de Montserrat amb la C-244 ja està enllestit i llueix 
ben acolorida. La renovació d'aquesta rotonda, en una de 
les principals entrades del municipi, ha estat motivada pel 
mal estat de la vegetació existent, especialment oms, que 
havien nascut espontàniament i que han estat molt 
difícils d'eradicar. 

Les obres per millorar la rotonda van començar fa 
setmanes però es va posar en pausa per donar prioritat al 
reg d'arbres i jardineres que no disposen de reg 
automàtic. L'actuació que ha anat a càrrec de la brigada 
municipal es va encetar amb l'eliminació de les arrels dels 
oms o del romaní que hi havia per preparar la terra per 

una nova plantació que ha prioritzat les plantes amb flor i 
els colors.

L'aposta més arriscada ha estat la de col·locar diferents 
testos de grans dimensions i de colors llampants que han 
estat molt ben valorats pels veïns que els trobem molt 
atractius i vistosos.  En aquestes  torretes s'han plantat 
flors de temporada, concretament geranis i petúnies.

L'actuació s'inclou en el projecte Vilanova Natura.

La brigada de jardineria ha mantingut els tres xiprers 
que hi ha al centre de la rotonda que han cobert amb 
una base d'escorça de pi per mantenir l'humitat de la 
terra. Han fet un cèrcol exterior on han excavat una 
gran rasa com si es tractés d'una gran torreta on s'hi 
ha plantat Agapanthus Africanus de dos colors, blancs i 
liles, per donar un toc diferent a l'espai. 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí té un import concedit pels anys  2020-2021, de 
15.604,56 €, a repartir entre les dues anualitats. L'any passat es va     fer el 
manteniment de 3 km de camins a Can Tudó i un tram de Can Bernades.

Aquest any, els treballs que s'han centrat en Can Titó i Les Perellades, han consistit 
en el repàs i la neteja de les vores dels camins, l'arranjament i el reperfilat dels 
camins per  la millora dels pendents i la conducció de les aigües pluvials amb 
formació d'esquenes d'ase i trenques al camí, inclosa la compactació amb rul·lo. 
També s'ha fet una aportació de terra tot-u.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí en col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
ha dut a terme diferents actuacions de manteniment i millora als camins de Can Titó 
i Les Parellades. El treball ha anat a càrrec de l'empresa Excavacions Anoia que ha 
actuat en un total de 3,5 km.

Vilanova inverteix 15.000 € en la millora dels 
camins de Can Titó i Les Perellades
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Vilanova del Camí habilita al cementiri municipal “l'arbre 
dels records” un espai de dol per recordar els infants no nats
Vilanova del Camí ja disposa d'un espai per al dol 
perinatal. El cementiri municipal acull “L'arbre dels 
records”, un espai de dol obert a la ciutadania, però 
en especial als pares i mares que han patit la 
pèrdua d'un fill o filla durant l'embaràs o just en el 
moment del part, per convidar-los a la reflexió i 
facilitar-los l'elaboració del dol.

L'acte inaugural va ser íntim i molt emotiu. Les 
paraules de Judit Pallarés, una de moltes mares i 
pares, que han patit el tràngol de perdre un fill 
durant la gestació va impactar els assistents. 

A Vilanova del Camí l'arbre que presideix aquest 
espai és un ametller, que té una floració que dura 
nou mesos, els mateixos que l'embaràs d'una mare. 

Les famílies que vulguin posar una estrella a L'arbre 
dels records, en memòria dels seus fills o filles no 
nats, poden adreçar-se a l'Ajuntament, a Secretaria, 
on els proporcionaran una d'aquestes estrelles. 
També poden portar dibuixos o missatges que 
podran enganxar a un plafó que trobaran al mateix 
espai de dol.

A partir d'aquesta experiència, la Judit i la seva 
parella, van conèixer l'associació Little Stars. 
L'entitat va néixer gràcies a la voluntat de tres 
famílies que van perdre els seus fills abans de 
néixer.Fa dos anys i mig, explica Núria Caberol, de 
Little Stars Catalunya Central, que arran de la 
creació de l'Espai Empremtes a Calaf, l'associació 
va plantejar als ajuntaments de la Catalunya 
Central crear espais de dol als seus cementiris. 

Al final de la inauguració es va fer una enlairada de 
globus blancs i estrelles de cartolina amb els 
missatges que havien escrit les famílies mentre 
sonava  la cançó de Lasha, “Sense tu”.

Estrelles, dibuixos i missatges

Amb aquest objectiu, va dir l'alcaldessa Noemí 
Trucharte, és que l'ajuntament de Vilanova del 
Camí va entomar el repte, també amb la 
complicitat del grup d'ERC que ho van sol·licitar a 
través d'una moció al Ple del 20 de gener de 2020.

Des de l'entitat Little Stars asseguren que molts 
pares i mares que formen part dels grups de suport 
per dol gestacional han mostrat el seu desig per 
comptar amb un espai on poder simbolitzar els 
seus fills morts, on recordar-los. Un espai on venir a 
pensar, a plorar, a portar un dibuix...

L'acte va comptar amb la col·laboració de Marta 
Riba i Anna Enrich de l'Escola de Música d'Igualada 
que van encetar i cloure l'acte amb música.

Es renova la rotonda de la C244  amb testos de colors 
i flors de temporada
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La regidora de Solidaritat, Laura Pavón, ha fet una 
valoració molt positiva d'aquesta nova edició de la 
Festa Solidària que es va celebrar el 18, 19 i 20 de 
juny. La regidora ha valorat la bona participació 
malgrat que, com reconeix, alguns actes es van 
veure afectats per les pluges. Divendres 18 de juny, 
no es va poder fer la caminada prevista, però Laura 
Pavón avança que es buscarà nova data i que no es 
deixarà de fer aquesta activitat.

També els artistes s'ho van passar d'allò més bé i 
van reivindicar la unitat, la lluita i el somriure.

Els actes del cap de setmana van ser molt reeixits. 
Dissabte, la música que va marcar tota una època 
amb cançons inoblidables, van formar part del 
repertori del grup de playback Teatro 60 de la 
Unión Cultural Extremeña Anoia que va fer passar 
una tarda molt divertida a tothom.

Diumenge, el dia va començar amb pluja i la sessió 
de cinema també va quedar una mica passada per 
aigua. Van ser poques les famílies que es van 
animar a sortir, al matí, però a la tarda la gala 
artística va ser tot un èxit. Les escoles de dansa 
locals Artístic, Auntempo i Sweet India i el talent de 
Carlos Gómez, Sheila Grados, Amelia Sola, Gloria 
Carmona, Aroa Bermúdez i Marta Bossa van fer 
gaudir un públic jove. 

Vilanova no es rendeix 
i 'somriu' en un cap de 
setmana de Festa 
Solidària

La Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova del 
camí va acollir el dimecres 15 de juliol el lliurament 
dels premis de la Festa Solidària que es va celebrar 
el 18, 19 i 20 de juny.

L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de 
Solidaritat, Laura Pavón, acompanyades de les 
regidores Eva Vadillo, Carlota Silva, Xavi Sala, José 
Saucedo i Jordi Barón, van lliurar les dues paneres 
amb productes oferts pels comerços i empreses 
vilanovines. Les dues persones guanyadores, han 
estat les veïnes de Vilanova del Camí, Lourdes i 
Joaquina.

Així mateix es va lliurar el premi del concurs de 
dibuix “El somriure de la solidaritat”, que consistia 
en un abonament familiar anual per al parc del 
Tibidabo. La guanyadora ha estat Ona Forn Claver.

I també es va lliurar un xec amb 2.074 € a Rebeca 
Morán, presidenta de “La sonrisa de Eric”, l'entitat 
beneficiària de l'acció solidària d'aquesta any. 
Morán va agrair la donació vilanovina que servirà 
per continuar contribuint al Brain Project de 
l'Hospital Sant Joan de Déu en la investigació de 
malalties minoritàries neurològiques en la infància.

L'Ajuntament lliura a 
l'entitat 'La sonrisa de 
Eric' un xec de 2.074 € 
corresponent a la 
recaptació de la Festa ç
Solidària
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L'ajuntament fa un reconeixement 
a Artístic i ASOCPROCAT per la 
seva participació en el 8M

AIRE CONDICIONAT
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIGUA · GAS

Pressupost sense compromís

CONFORT NOVA
Tel. 93 806 08 60

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

Aire CondicionatINSTAL·LACIONS

L'alcaldessa Noemí Trucharte i, la regidora d'Igualtat, Laura Pavón, en nom 
de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, han fet una recepció a les 
representants d'Artístic i d'ASOCPROCAT per agrair-les la seva participació 
en la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Des de la regidoria d'Igualtat, Laura Pavón, ha destacat la dedicació i la  
professionalitat amb què treballa l'entitat que lidera Felicidad Ruiz. La 
regidora també els ha lliurat 70 € de la recaptació que es va aconseguir amb 
la venda dels mocadors que es van fer durant el 8M de 2019 amb l'ajuda de 
les dones del Casal. Uns diners que no s'han pogut lliurar fins avui, a causa 
de la pandèmia.

L'alcaldessa ha assegurat que “cal continuar en aquest camí de lluita, cal insistir 
i persistir per aconseguir la veritable igualtat d'oportunitats entre dones i homes. I 
en aquest camí, ha afegit, necessitem seguir comptant amb l'ajuda i la 
col·laboració d'entitats com Artístic i ASOCPROCAT”.

Des del govern vilanoví han fet un reconeixement a Artístic i en especial        
a Rosalba Sánchez, Sheila Grados i Ermy González, que acompanyades       
d'un bon grapat de dones de l'entitat van enregistrar la cançó i el vídeo 
“Mujeres bonitas”. L'Ajuntament els ha agraït la seva predisposició i la 
complicitat per fer de cada proposta un projecte singular i únic.

També s'ha fet un reconeixement a l'associació de dones ASOCPROCAT, a 
qui els han agraït “la seva tasca reivindicativa per crear consciència sobre la 
desigualtat de gènere i la necessitat de provocar un canvi. Les dones, juntes, ha dit 
Noemí Trucharte, hem recorregut un llarg camí de lluita però encara ens queda 
molta feina per fer”.
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També cal destacar la capacitat que 
ha demostrat tot l'equip per adaptar-
se als canvis i a  les noves situacions 
que han anat sorgint. Aquest curs 
més que mai ens hem hagut de 

reinventar e innovar per tal d'adaptar 
la nostra metodologia i manera de 
fer, respectant les normatives que 
ens venen donades, però a la vegada 
sense deixar d'oferir  una educació de 
qualitat.

El principal objectiu era que els 
infants poguessin gaudir de l'estada 
a la llar, estiguessin contents i 
visquessin el dia a dia amb total 
normalitat.

El treball en equip, la coordinació, no 
només a nivell de centre sinó amb 
l'Ajuntament, el CAP, les famílies... ha 
estat important, imprescindible i 
necessària, ja que aquesta xarxa ens 
ha permès realitzar un treball conjunt 
ja sigui entre els centres educatius i 
la regidoria, com amb les famílies i 
l'equip. I a nivell més institucional, la 
xarxa establerta entre els centres, 
ajuntament, CAP ens permetia 
informar-nos al moment i ajudar-nos 
mútuament. El fet de poder 
compartir amb ells les vivències i les 
experiències,  m'ha facilitat  la tasca i 
m'ha donat més seguretat.

Vam començar  el curs envoltats de 
preguntes, sense gaires respostes i 
amb la incertesa de saber què 
passaria. Ens trobàvem davant  d'una 
situació nova per a tots i vam 
necessitar que passés el temps per 
poder-nos situar i saber què calia fer 
en cada moment. Un dels moments 
més complicats ha estat gestionar els 
casos positius en Covid. Un cop et 
truquen des de Salut i et comuniquen 
que tens un positiu, es posa en 
marxa un protocol que afecta i 
capgira la rutina i els hàbits de les 
famílies i els infants.

Les noves tecnologies van agafar 
protagonisme i les vam aprofitar per 
apropar-nos als més petits. A través 
dels correus electrònics,  trucades 
telefòniques,  reunions telemàtiques, 
enviant vídeos explicant contes, trucs 
de màgia, manualitats,...ens 
comunicàvem amb les famílies i ens 
fèiem presents en la vida dels infants.

El primer moment, quan ens van 
informar que els centres educatius de 
la conca  havien de tancar, va ser un 
moment de total desconcert, ja que 
no sabíem a què ens enfrontàvem ni 
durant quant de temps. Finalment, la 
situació es va allargar, fins ben bé a 
finals de curs, així que vam haver de 
reinventar-nos i adaptar-nos a les 
normatives que anaven sorgint, tirant 
endavant el curs amb l'equip i 
mantenint els vincles amb els infants 
i famílies que, de cop i volta, van 
deixar de veure'ns.

Creiem que aquest any les famílies 
han fet un gran esforç per adaptar-se 
i seguir les recomanacions que des de 
Salut i el Departament d'Educació 
ens venien marcades.

A nivell pedagògic  amb      
l'esperança de poder anar 
recuperant de mica en mica la 
plena normalitat dins les aules i 
l'essència del Molinet: les famílies! 
Esperem que en un futur puguin 
tornar a entrar-hi i participar del 
nostre dia a dia, ja que per a 
nosaltres, són una part indispensable 
que deixen a les nostres mans allò 
més valuós que tenen, els seus fills i 
filles; aquests són, sense cap dubte, 
els  principals protagonistes del 
Molinet!

Com cada any, encarem el 
curs vinent, amb molta 
il·lusió, ganes i empenta! 
Continuar oferint suport i 
acompanyament 
emocional, tant a les 
famílies com als infants, 
perquè malauradament la 
pandèmia encara no ha 
acabat. 

Vam començar el curs amb canvis 
que els nens viurien en primera 
persona  com el fet d'estar amb el 
grup bombolla, sortir a l'espai 
exterior delimitat, conviure amb les 
educadores que duien mascareta i, 

per tant, no ens posaven cara... Però 
un cop més, els infants, ens han 
donat una lliçó als adults perquè 
s'han adaptat molt bé a aquests 
canvis i els han fet fàcils.

Les famílies crec que han entès la 
situació i han posat de la seva part 
per adaptar-se a la nova manera de 
fer.  A molts els ha costat potser el 
fet de no poder entrar a les aules, 
participar de les propostes, 
acompanyar-nos a les sortides… Són 
aquells petits aspectes del dia a dia 
en una escola que per nosaltres 
sempre han tingut un valor molt 
important,  formen part de la 
identitat de la llar i ens defineixen 
com escola. I que les famílies del 
municipi que ens coneixen ho valoren 
molt positivament.

LLAR D'INFANTS EL MOLINET

Centres 
d'Ensenyament

reportatge
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Portar la mascareta tot el dia també 
ha resultat una mica complicat a 
l’hora de treballar el llenguatge amb 
els infants.

El treball en equip ha esdevingut el 
pilar que ens ha permès que en 
moments d'incertesa i dubtes 
s'anessin resolent. Treballar plegats 
ha fet baixar el nivell de por i 
desconcert en alguns moments del 
curs i ens ha fet sentir més properes 
al territori i a les persones. La reacció 
de les famílies i els infants ha estat 
exemplar.

Entre totes i tots vàrem assumir un 
compromís individual que s'ha vist 
reflectit en les accions i actituds de 
totes les famílies de Vilanova, posant 
en valor el bé comú davant l'interès o 
necessitat personal. 

Aquest proper curs 2021-2022 
l'encarem amb alegria, prudència i 
confiança. Confiem que serà un curs 
que de setembre a juliol anirà 
evolucionant cap al retorn progressiu 
de totes aquelles propostes i 
activitats d'interacció social (les 
trobades familiars, les sortides, les 
trobades amb altres infants del 
municipi).

Els aprenentatges han estat molts, 

entre ells la gran capacitat 
d'adaptació que han mostrat els 
infants 0-3. També la col·laboració de 
les famílies i tota la comunitat 
educativa en moments de gran 
incertesa i por. I la confiança que ens 
han transmès les famílies tot i les 
adversitats del moment vers la nostra 
feina.

A inicis de curs sentíem 
incertesa i certa por a què a 
dins la llar es produïssin 
molts contagis de Covid-19 
entre els infants i l'equip. 
No concebíem un curs 
sense poder fer petons i 
abraçades als infants.

A inicis del curs partíem d'una 
incertesa col·lectiva, sense saber què 
podria passar, com passaria el curs, si 
hi hauria molts o pocs contagis.... 
però tot i així amb la confiança 
posada entre tota la comunitat 
educativa.

Actualitzarem un pla d'actuació per a 
poder encarar i organitzar la llar de la 
millor manera possible per tal de 
garantir la seguretat i complir amb 
tots els protocols sanitaris.

El moment de l'anunci de la pandèmia 
i el tancament dels centres escolars, 
el vàrem viure amb gran desconcert i 
incertesa. Van ser moments de gran 
intensitat emocional. El tancament 
perimetral de la conca d'Òdena va 
crear gran ressò mediàtic i això va fer 
augmentar la incertesa de tot plegat i 
tot ens feia pensar que alguna cosa 
grossa estava passant.

El que en un principi semblava una 
aturada d'uns dies, es va convertir en 
un tancament gairebé total que ens 
va afectar tant a grans com a petits. 

L'adaptació a les normatives de salut 
durant tot aquest temps, han estat 
constants. La reorganització de la llar 
per al nou curs 2020-2021 es va fer 
seguint els protocols d'un document 
anomenat “Pla de Contingència 
Covid-19”, un document nou amb el 
qual ens vàrem haver de familiaritzar: 
vocabulari nou i desconegut per 
nosaltres (mascaretes FFP2, gel 
hidroalcohòlic, PCR... )

Els aspectes més complicats durant la 
gestió de la pandèmia han estat els de 
posar a la pràctica els protocols 
teòrics a la realitat de cada moment.

LLAR D'INFANTS LA BALDUFA
La nit d'aquell 11 de març era tot 
plegat una incertesa i com si d'un 
somni es tractés. A través dels grups 
entre direccions de l'Anoia i del 
mateix grup de comunicació entre 
direccions de centres i Alcaldia i 
Regidoria de l'Ajuntament, rebíem la 
sorpresa del tancament del centre. 
Poc a poc, amb els dies, anàvem 
rebent les diferents orientacions i 
normatives de Salut i Educació que 
ens feia adaptar-nos i fent canvis de 
forma massa constant. L'estiu va ser 
un dels pitjors moments de les 
Direccions. Havíem de preparar un 
Pla d'organització d'obertura de 
centre amb unes normes poc 
precises i amb masses incerteses (i 
fins a 3 plans de confinament). Amb 
els mesos, i l'inici del nou curs, 
l'experiència ja va permetre tirar 
endavant el centre amb una mica 
més de seguretat. 

Els aspectes més complicats durant 
la gestió de la pandèmia ha estat la 
contínua rebuda d'indicacions i 
normatives que feien trontollar, 
continuadament, la dinàmica i 
organització del centre. A més, unes 
indicacions poc clares, imprecises i 
molt canviant, que generaven molts 
dubtes.

Però la pandèmia també ens ha ofert 
importants aprenentatges. Tant a 
nivell de docents, com de famílies i 
alumnat, la pandèmia en ha abocat 
directament a l'ús imminent de 
l'àmbit digital. Vam haver de 
convertir-nos en alumnes en formació 
accelerada dels dispositius i 
aplicacions digitals. Compartíem 
tutorials de les xarxes, d'altres propis 
que els mateixos mestres ens fèiem 
per ajudar als companys/es, 
videotrucades constants, 
connexions, aplicacions educatives, 
classrooms, creació d'email per a 
l'alumnat i aules... un esforç immens 
que vam fer els docents per adaptar 
l'aprenentatge a la nova forma de 
viure. 

Cal destacar que a Vilanova del Camí 
tenim una xarxa educativa excel·lent. 
La bona entesa entre Direccions i 
Ajuntament va permetre que la 
comunicació fos constant i 
immediata, que arribéssim a acords 
compartits de funcionament, 
oferiment de recursos, que 
compartíssim incerteses, nervis, 
angoixes, respostes... 

Amb les famílies també ha estat un 
canvi. Tot i que, l'accés a les famílies 
al centre no és possible, s'han creat 
canals de comunicació nous, s'han 
adaptat les propostes de participació 
com les festes i altres activitats, s'ha 
vetllat per mantenir els sistemes de 
col·laboració com les Assemblees de 
pares/mares delegats... Un recull de 
canvis que han permès no perdre 
l'essència del Pompeu.

Cada família ha hagut de fer front a 
molts problemes sobretot 
emocionals, que segueixen 
arrossegant i que cal vetllar per fer-hi 
front i ajudar de forma comunitària. 
Els nous canvis que va fer el centre 
van ser ben rebuts per les famílies. La 
docència telemàtica, la gran 
quantitat d'aplicacions, la nova 
manera de comunicar-se amb el 
tutor/a i mestres... Canvis als que 
s'han anat adaptant amb facilitat i a 
la seva mesura segons cada família i 
segons les seves aptituds i habilitats 
digitals. 

L'alumnat ha sorprès 
enormement, han estat els 
superherois i 
superheroïnes d'aquesta 
pandèmia. S'han sabut 
adaptar, han respòs 
excel·lentment a les noves 
maneres de fer, a les noves 
normes (rentat de mans, 
ventilació, temperatura...) 

com si fossin hàbits 
adquirits, a les novetats 
digitals...  

Durant tot aquest temps, des del 
centre mai hem abaixat la guàrdia 
(tot i que l'esgotament fos màxim en 
alguns moments) i hem intentat 
mantenir allò que ens identifica com 
a escola i que ens fa grans com a 
Comunitat. 

De cara al proper curs, mantindrem 
totes les propostes singulars de 
l'escola: els espais d'aprenentatge, el 
projecte musical amb guitarres 
espanyoles, els racons d'Educació 
Infantil, els tallers de lectura a Cicle 
Inicial, les tècniques d'estudi a Cicle 
Superior, l'emprenedoria, la   
robòtica, els escacs, el projecte de 
Natació, el programa d'Innovamat     
a tota la primària... I introduirem 
altres novetats com l'aplicació d'un 
nou Projecte d'Innovació Pedagògica 
a les llengües; s'introduiran novetats 
als espais d'aprenentatge com els 
circuits elèctrics, els mecanos... I 
sobretot, començarem un curs 
marcat per la reivindicació de 
l'ampliació del centre amb la 
remodelació de l'edifici i la 
presentació de la proposta de 
convertir-nos en Institut Escola (un 
nou repte que iniciem i treballem 
conjuntament amb les famílies, l'AFA 
i l'Ajuntament). Tot plegat per 
aconseguir un curs renovat amb una 
experiència que ens permetrà 
continuar vetllant per la millora en els 
aprenentatges del nostre alumnat i 
dels espais del centre i la continuïtat 
de la bona relació família-escola, tan 
arrelada a la nostra escola.  

ESCOLA POMPEU FABRA
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Gestionar una pandèmia des de la 
desconeixença i la incertesa del que 
vindrà, en sí mateix, ja és força 
complex. Per sort, pensem que la 
gran riquesa de l'ésser humà és que 
som persones úniques i diverses, 
cadascuna amb la seva personalitat. 

Estem convençudes que treballar en 
equip, format per persones diverses, 
equilibra: allò que per una persona 
pot resultar complex, per una altra 
pot ser més simple. Tot i així, som 
conscients que la pandèmia ha 
suposat un sotrac per a moltes 
famílies i infants, tant a nivell 
emocional, de salut, econòmic… i 
trobar els mecanismes per seguir 
acompanyant no ha resultat senzill, 
tenint en compte d'on venim, una 
escola oberta, propera, petita, 
familiar… 

Estem segures que un dels grans 
aprenentatges d'aquesta pandèmia 
és la millora absoluta de la capacitat 
d'adaptació de tota la Comunitat 
Educativa, de la gran implicació i 
capacitat de superació demostrada 
per cada repte que se'ns ha 
presentat. Tots i totes hem fet un 
SOBRE ESFORÇ per un bé comú.

Però també ens ha proporcionat 
molts aprenentatges. Tots i totes 
hem après junts però cada una de les 
persones de l'equip ha après el que 
necessitava en cada moment. La 
pandèmia ens ha posat a prova a tots 
i totes i ha tret el millor però també el 
pitjor de nosaltres, depenent de cada 
moment, i hem hagut d'aprendre, sí o 
sí. 

Un altre punt a destacar és l'avenç en 
el respecte per les situacions 
personals i individuals de cada família 
o professional de la Comunitat, ja 
que aquesta situació no ha afectat 
per un igual a tothom. Hem valorat i 
ens hem posicionat en la situació 
específica de cadascun de nosaltres. 
 
Evidentment, la coordinació entre 
tots els agents educatius ha estat 
imprescindible. Hem de dir que a 
Vilanova s'ha creat una molt bona 
xarxa de comunicació i 
acompanyament entre els diferents 
centres educatius. 

I l'adaptació dels infants ha estat 
realment espectacular. En aquesta 
pandèmia els infants han estat els 
grans oblidats i els que millor han 
reaccionat. Tot i així, pensem que hi 
ha conseqüències emocionals que ja 
han començat a aparèixer al llarg del 
curs i que com a comunitat educativa 
caldrà entomar per cercar      
solucions a llarg termini. 

Aquesta situació ens ha posat a 
prova a tots i totes. És evident que 
ningú estava preparat per entomar 
una pandèmia mai viscuda, una 
situació totalment nova a les nostres 
vides. Vam viure el moment amb 
molta sorpresa, amb un punt de 
incredulitat, molt expectants, i sí, 
alguns amb certa por. Ningú podia 
imaginar-se el que vam viure, de 
sobte, tots tancats a casa. En aquell 
moment molts/es teníem la sensació 
que tot plegat formava part d'una 
pel·lícula! 

En el moment del tancament del mes 
de març, a l'escola el que més ens 
preocupava era saber de l'estat de 
salut i emocional de les famílies i els 
infants. Vam haver de reinventar-nos 
posant a disposició d'infants i 
famílies els recursos necessaris i 
creant petites tasques, per anar fent 
des de casa. L'objectiu principal va 
ser vetllar per l'acompanyament de 
les persones, no tant la realització de 
tasques curriculars. 

Hem de dir que l'Ajuntament ens va 
acompanyar molt en tot el procés, 
sobretot a l'hora de fer arribar a les 
famílies els recursos digitals 
necessaris per continuar l'escola des 
de casa. 

Pel que fa a les instruccions de Salut, 
des de l'escola ens hem anat 
adaptant, de fet, no ens ha quedat 
cap altra opció. Volem manifestar, 
però, que molt sovint, aquestes 
instruccions, es difonien abans en 
diferents mitjans de comunicació que 
de forma oficial a l'escola, una 
situació que ha creat certa incertesa i 
malestar en la Comunitat Educativa.
 

Les famílies ens han 
acompanyat en tot aquest 
procés, acceptant les 
nostres indicacions, 
aplicant tots els protocols 
establerts i renunciant a 
moltes coses. Ho han fet 
molt i molt bé. 

Però ens preocupa que aquesta 
situació complexa s'allargui ja que les 
restriccions impedeixen seguir 
desenvolupant el Projecte Educatiu 
de Centre. Per això, el nostre 
principal repte és normalitzar el 
màxim possible el funcionament 
d'escola, intentant fer valdre el 
nostre projecte però seguint les 
instruccions que ens arriben del 
Departament.

En aquest sentit, ens agradaria 
manifestar la nostra angoixa en veure 
com a l'escola seguim estant molt 
limitats amb certes mesures com ara 
trobades presencials de claustres, 
relació entre grups, presència de les 
famílies a l'escola….

Tanquem el curs esgotats per        
tota la intensitat i tensió viscuda 
però encarem el pròxim amb il·lusió i 
entusiasme. Hem après a tenir 
diferents opcions sobre la taula, a 
entomar en cada moment les 
diferents situacions, a prendre 
consciència que les coses poden 
canviar d'un dia a un altre...

ESCOLA JOAN MARAGALL ESCOLA MARTA MATA
re

po
rta

tg
e

Continuarem centrant els nostres 
esforços en oferir una educació de 
qualitat, posant èmfasi en la salut 
emocional i física de l'alumnat. 

També ens agradaria recuperar la 
participació de les famílies dins el 
centre, però sembla que tampoc 
serà del tot possible, tal i com ho 
fèiem abans. 

Les famílies s'han hagut d'adaptar 
a la situació i s'han mostrat 

col·laboradores amb les nostres 
decisions. Ens ho han posat fàcil, 
hem canviat moltes coses i junts 
ho hem fet millor. L'alumnat són 
els que més bé s'han adaptat al 
curs i a les noves normatives. 

La sort del nostre claustre és la 
voluntat per tirar l'escola 
endavant, adaptant-nos a les 
normatives i tenint present que 
després de trencar amb el curs i 
aturar les classes, calia reprendre 
l'escola i donar als alumnes tot el 
que estava a les nostres mans. 
L'escola és un espai segur i ple 
d'oportunitats. 

Moltes decisions han estat 
consensuades prèviament entre 
les escoles, llars i institut per anar 
plegats. La coordinació amb el 
CAP ha estat del tot 
imprescindible. 

La pandèmia també ens ha portat 
coses positives que han vingut per 
quedar-se. El proper curs ens 
agradaria normalitzar certes coses 
que ara per ara encara no es 
poden fer. Estem parlant de la 
barreja de nens/es de l'escola, de 
manera que puguin interactuar 
entre ells. 

L'inici de la pandèmia ens va 
sorprendre a tots per la incertesa i 
la novetat de la situació. Al 
començament del curs 20/21 no 
va ser fàcil. Decisions de darrera 
hora, amb canvis per part del 
Procicat, ens van fer adaptar 
l'escola a les mesures que es 
proposaven. 

El més complicat, sens dubte, ha 
estat el pla d'obertura de l'escola, 
dissenyar-lo per poder-se adaptar 
als canvis continus, i en especial la 
gestió dels confinaments que hem 
viscut. 

Com a docents hem 
crescut a nivell 
tecnològic. També hem 
après a ser resilients 
amb la situació i valorar 
més la part emocional de 
l'educació. A nivell 
organitzatiu hem après a 
planificar millor. 



16 17

El confinament de la població i el 
tancament de tots els centres educatius 
es va rebre entre la comunitat educativa 
com un autèntic sotrac absolutament 
inesperat i que mai ningú s'hauria pogut 
imaginar mai.

El repte va ser majúscul i alhora, cal 
admetre-ho, impossible. Els docents vam 
rebre les indicacions de substituir les 
classes presencials per docència 
telemàtica, un fet pel que cap sistema 
educatiu del món està preparat en les 
seves etapes obligatòries. Malgrat tot això 
vam ser capaços de traçar un pla de treball 
i acompanyament comú a tots els nivells 
educatius amb una resposta per part dels 
alumnes i les seves famílies més que 
satisfactòria, malgrat la disparitat de 
situacions que estaven vivint a nivell 
singular cadascuna de les nostres famílies 
(familiars afectats per la covid, ERTO's...)

El gran avantatge de l'institut és que ja 
tenia implementat un sistema de 
comunicació amb les famílies. Val a dir 
que des del març de 2020 la resposta de 
les famílies ha sigut excel·lent. 

Durant el curs 19/20 l'objectiu principal va 
ser assegurar l'equitat digital dels nostres 
alumnes i assegurar que tothom tenia 
accés no només als continguts 
estrictament curriculars, sinó a un 
seguiment tutorial que ens permetés 
identificar qualsevol situació de 
vulnerabilitat.

Com a principals reptes podríem dir que, 
bàsicament ens hem adaptat a noves 
situacions educatives que han acabat 
convertint-se en oportunitats de futur. La 
implementació de plataformes virtuals 
d'aprenentatge i eines de comunicació i 
treball col·laboratiu (Google Apps For 
Education) gràcies a la covid s'han 
implementat de cop amb un gran nivell 

d'acceptació per part de tota la comunitat 
educativa. S'obren nous elements de 
treball!

Sincerament, el treball de coordinació amb 
l'Ajuntament, i específicament amb l'àrea 
d'Educació, ha estat permanent i 
excepcional amb una disponibilitat 
absoluta per treballar alineat amb les 
necessitats de l'alumnat.

Durant el curs 20/21 els centres, amb els 
seus plans d'organització, han esdevingut 
espais segurs enfront la covid i així ho 
demostren les dades, malgrat que com era 
d'esperar no ens hem mantingut aliens i 
s'han hagut de confinar puntualment 
grups classe i alumnes. La vacunació i la 
immunitat comunitària segurament 
afavoriran un retorn a la normalitat pre-
covid abans del que esperàvem.

És evident que l'organització del centre a 
conseqüència de la covid, ens ha portat 
elements organitzatius que segurament 
han vingut per quedar-se com ara les 
entrades esglaonades i per portes 
diferents, les circulacions internes de 
centre, l'ús de la Johan Cruyff Court, 
l'eliminació de les alarmes que indicaven 
l'inici i la finalització de les classes...

Tenim l'esperança que, de cara 
al curs vinent, la immunitat 
comunitària elimini el 
concepte de grup bombolla, 
que s'elimini l'ús de 
mascaretes, que puguem 
barrejar tots els nivells 
educatius...

INSTITUT PLA DE LES MORERES
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El compromís adquirit per la regidoria d'Educació amb 
els centres d'ensenyament al novembre del 2019, en el 
marc del Dia Internacional del Dret dels Infants, s'ha 
mantingut ferm. Eva Vadillo va projectar la creació d'un 
gran mural en el qual hi havia de participar l'alumnat 
vilanoví amb la voluntat de crear consciència i avançar 
en el reconeixement dels drets dels infants. La idea era 
treballar en aquesta pintura gegant a la primavera del 
2020 però l'arribada del coronavirus ho va capgirar tot 
i s'ha hagut d'esperar a que la situació millorés per tal 
de fer-ho realitat. 

El mural ha estat dissenyat per Elisabet Serra, Elis Elis, 
que, seguint les indicacions de la regidoria d'Educació, 
il·lustra la gran diversitat de persones que conviuen a 
Vilanova del Camí, persones de diferents orígens i 
condicions. 

Finalment, una representació de cada centre educatiu 
del municipi, des de les llars a l'Institut, han participat 
en la creació d'aquest mural que ens recorda que els 
drets dels infants comencen quan ells neixen. Les 
sessions de pintura van començar al mes de maig.

La regidora d'Educació Eva Vadillo i els representants 
dels centres educatius del municipi van visitar el 9 de 
juliol el mural de grans dimensions que s'ha pintat en 
la tanca que delimita la zona esportiva de Can Titó. La 
idea estava concebuda per a la primavera del 2020 
però la pandèmia ho va fer impossible.

Un mural de grans 
dimensions a la zona 
esportiva ens recorda 
els drets dels infants

educació
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La comissió institucional del Pla Educatiu 
d'Entorn planifica les accions futures per assolir 
l'èxit educatiu a Vilanova del Camí
Can Muscons va acollir el 8 de juliol una trobada de la 
comissió institucional del Pla Educatiu d'Entorn (PEE) 
de Vilanova del Camí integrat per una vintena llarga 
d'agents educatius i socials del municipi. Durant la 
reunió es van repassar les necessitats del PEE, es va 
presentar el pla anual d'accions i el Servei d'Orientació 
d'Àmbit Comunitari (SOAC).

Els objectius del Pla Educatiu d'Entorn es resumeixen 
en cinc punts: la prevenció de l'absentisme per 
contribuir a la millora de les condicions d'escolarització 
i de l'èxit acadèmic; la participació de les entitats, 

potenciant l'educació en valors i la participació de 
l'alumnat en espais de lleure i la corresponsabilitat 
escola-família, fomentant la implicació de les famílies 
en l'educació dels seus fills i filles i en la participació en 
la vida escolar.

El PEE vol ser un instrument per millorar l'èxit educatiu, 
entès com l'oportunitat de tots els joves d'acabar la 
cursa educativa. El Pla és una proposta educativa que 
ha de donar resposta a les múltiples necessitats de la 
societat, vol contribuir a la cohesió social i donar 
continuïtat i coherència a les diferents accions que 
reben els infants i joves.

La primera diagnosi del Pla Educatiu d'Entorn ha posat 
de manifest diferents necessitats al municipi. El PEE 
recull la preocupació dels professionals dels centres 
educatius per l'augment dels infants amb necessitats 
educatives especials i el creixement de problemes 
psicològics derivats de la pandèmia.

La diagnosi també recull la necessitat de treballar de 
manera preventiva l'orientació laboral i formativa amb 
l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.

Objectius del Pla Educatiu d'Entorn de 
Vilanova del Camí

Presentació i definició del Servei 
d'Orientació d'Àmbit Comunitari 
(SOAC)

La trobada de la comissió institucional es va cloure 
amb la presentació del Servei d'Orientació d'Àmbit 
Comunitari (SOAC) que anirà a càrrec de la tècnica 
Marta Rodríguez. 

El SOAC és un servei que s'ha creat per orientar i 
acompanyar a l'alumnat, especialment aquell més 
vulnerable i les seves famílies, en el procés de 
construcció de trajectòries personals d'èxit educatiu, 
professional i personal. Des del SOAC també es vetllarà 
per evitar l'absentisme i l'abandonament escolar 
prematur.

Així mateix el PEE busca millorar la presència i l'ús 
social del català com a llengua compartida i de 
cohesió i també pretén potenciar el treball i 
l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius: 
centres, serveis municipals, entitats...

Després de l'estiu està previst iniciar una roda de 
contactes amb els centres d'ensenyament per anar 
definint el servei i les accions concretes a 
desenvolupar.

educació
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Les millores al Rovy i la instal·lació de jocs 
infantils als parcs han estat les propostes més 
votades en el Procés Participatiu 2021 

La regidora de Cultura i Participació Ciutadana ha 
valorat positivament la participació en el 
pressupost participatiu. Silva creu que “aquests 
processos participatius són cada vegada més 
necessaris per aproximar la política local a la 
ciutadania”. “La població també agraeix que se la 
tingui en compte alhora de prendre decisions”.

Pel que fa als projectes de 5.000 €, els més ben 
valorats han estat la instal·lació de jocs infantils 
als diferents parcs del municipi, proposta que ha 
rebut 130 vots; i la dotació de wifi a Can 
papasseit que n'ha registrat 95.

Els projectes valorats amb 10.000 € més votats 
han estat el que proposava fer millores a l'edifici 
Rovy,  amb 115 vots i el lloguer de bicicletes al 
Parc Fluvial, que n'ha rebut 64.

El procés participatiu del 2021 ha destinat 55.000 
€ del pressupost municipal. 30.000 € en el   
procés general i 25.000 per al procés als      
centres d'ensenyament. 

El 12 de juliol es va tancar el Procés Participatiu 
2021 que ha impulsat la regidoria de Cultura i 
Participació Ciutadana. En total s'han rebut 248 
butlletes, entre els vots telemàtics, que han estat 
73,  els 15 que es van deixar a les urnes i els 160  
que s'han recollit a les carpes informatives que es 
van ubicar durant tres divendres al Mercat del 
passeig de la Indústria.

Durant la primera fase del procés es van recollir   
les propostes de la ciutadania que van concretar-se 
en 35 projectes. Després d'una valoració tècnica i 
econòmica, el nombre de propostes es va reduir a 
15 que són les que s'han presentat durant la 
segona fase del procés per sotmetre-les a la 
votació dels veïns i veïnes de Vilanova del Camí.

Els centres educatius 
del municipi faran el 
seu procés 
participatiu al 
setembre

Els joves també podran dir la seva i fer aportacions per 
millorar els serveis o les propostes de l'Espai Jove Can 
Muscons. Disposen d'un pressupost de 2.500 €, que 
gestionaran directament  des de l'àrea de Joventut.

L'Institut disposarà d'un import de 2.500 € per 
destinar al projecte que triïn els alumnes del centre i 
les llars municipals també podran escollir el destí de 
2.500 euros per fer realitat algun projecte de centre.

L'àrea de Participació Ciutadana obrirà al setembre un 
procés als centres d'ensenyament del municipi i també 
a l'Espai Jove Can Muscons per donar l'oportunitat als 
més joves de participar en els afers municipals.

Les tres escoles de primària: Joan Maragall, Pompeu 
Fabra i Marta Mata, faran el seu procés de participació 
amb l'alumnat  que haurà de votar un projecte valorat 
en 5.000 €.



20 21L'humorista Raúl Alcaraz, va portar el 16 de juliol, 
el seu humor canalla a Vilanova del Camí mentre 
que la música íntima i melancòlica de David Polo 
ens va acompanyar la nit de divendres 23 en un 
espectacle que va recollir peces dels seus darrers 
treballs: “Agujetas en el alma” i “ConFeTi”.

La regidoria de Cultura ha ofert aquest mes de 
juliol una nova edició dels divendres a la fresca a 
Can Muscons. El programa d'enguany ha 
incorporat propostes de màgia, música i monòlegs 
als jardins de Can Muscons, amb entrada gratuïta i 
aforament limitat.

El monologuista Miguel Martín va ser l'encarregat 
d'inaugurar les nits a la fresca amb el seu humor 
original, sarcàstic i bastant surrealista, analitzant 
amb un punt àcid, les contradiccions de l'ésser 
humà.

La regidora Carlota Silva ha valorat amb satisfacció 
l'acollida del programa que ha incorporat 
espectacles per a tots els públics. “Malgrat que són 
temps complicats, la gent té ganes de gaudir de la 
cultura de manera segura, i poder-la gaudir en un espai 
a l'aire lliure com els jardins de Can Muscons, és tot un 
luxe”

La màgia va arribar el 9 de juliol de la mà de “el 
mago Martín”, que va portar als jardins de Can 
Muscons un show participatiu on el públic, 
sobretot els infants, van tenir un paper molt 
important. L'espectacle, apte per a tots els públics, 
va contemplar una gran varietat de números 
musicals i molt d'humor. 

El darrer divendres de juliol, va tancar el cicle, el 
monòleg de Gabriel Zubizarreta, “Nos vamos a la 
mierda”.
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Les Nits a la fresca han omplert de ritme, 
màgia i bon humor els jardins de Can Muscons

En el marc d'aquest conveni, s'han 
establert sis sessions anuals de cinema, 
des d'octubre a març. Entre els 
compromisos adoptats per l'entitat 
+QCine hi ha la publicitat i promoció de 
les projeccions així com el suport i a la 
regidoria en matèria de cinema o altres 
gèneres audiovisuals. També es faran 
càrrec de les despeses que generen les 
llicències d'exhibició.

L'Ajuntament i +QCine han renovat el 
compromís de col·laboració per a la 
promoció del cinema a la Vilanova del 
Camí. La rúbrica ha anat a càrrec de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i la 
regidora de Cultura, Carlota Silva i dels 
membres de +QCine, Raúl Bocache i 
Javier Pérez-Vico.

Cultura continua apostant 
pel cinema i renova el 
conveni amb +Qcine

VILANOVA 

DEL CAMÍ

a CAN MUSCONS
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Vilanova ha repartit 
33 premis per 
descobrir Catalunya 
i els seus atractius 
turístics i 
gastronòmics

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, 
va agrair als comerços participants la seva 
implicació en aquesta campanya que té com a 
objectiu promoure el comerç local i premiar la 
clientela, fidel al comerç local. 

Els premis que han ofert els 32 municipis que 
participen en l'onzena edició d'aquesta 
campanya, són en forma d'experiències 
gastronòmiques i turístiques amb la voluntat de 
donar suport al petit comerç, i promocionar el 
turisme local i de proximitat.

Divendres 12 de juliol es va fer el lliurament 
dels premis de la campanya  'Compra i descobreix 
Catalunya'. El mercat municipal de Sant Hilari va 
acollir l'acte que va anar a càrrec de l'alcaldessa 
Noemí Trucharte, del regidor de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón i la regidora de Cultura, 
Carlota Silva.

A banda dels premis atorgats pels municipis 
participants, es va fer el sorteig d'un lot de 
productes amb la col·laboració dels 34 
comerços vilanovins adherits a la campanya. 
L'agraciada amb aquest premi ha estat una 
clienta de La Marioneta.

I el premi per a un comerç participant ha estat 
enguany per a Maphre Vilanova del Camí que 
podrà gaudir d'una experiència al municipi de 
Tortosa.

Anoia Turisme va celebrar la primera edició        
de la 'Nit del Turisme de l'Anoia', el passat 10 de 
juny al Centre d'Innovació Anoia de Vilanova del 
Camí, amb la participació de bona part dels 
agents privats i públics del sector turístic a la 
comarca. L'objectiu d'aquesta iniciativa era fer 
un reconeixement al sector, fer valdre la seva 
importància i generar espais de relació i creació 
de sinergies.

L'acte va comptar amb l'assistència del president 
del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete, 
del vicepresident primer de l'ens, Jordi Cuadras, i 
del conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez. La 
benvinguda va anar a càrrec de l'alcaldessa del 
municipi, Noemí Trucharte, i la presentació a 
càrrec de Xavier Borràs. 

Durant la 'Nit del Turisme de l'Anoia' els serveis 
tècnics del Consell Comarcal van presentar la 
campanya de promoció turística de l'Anoia per 
l'estiu 2021, es van lliurar els compromisos pel 
turisme sostenible 'Biosphere' a les empreses i 
institucions mereixedores d'aquest segell i es va 
fer entrega dels certificats de Punt d'Informació 
Turística (PIT). La trobada també va comptar 
amb una xerrada a càrrec del mateix Xavier 
Borràs i els assistents van poder fer networking 
mentre gaudien d'una degustació de productes 
de la comarca.

La primera 'Nit del 
Turisme de l'Anoia' 
reuneix a Vilanova 
del Camí els 
principals agents 
del sector turístic 
a la comarca
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Un dels objectius de la sessió plenària era la 
renovació del consell rector de la xarxa de 
municipis de la Red Innpulso i tanmateix fer 
balanç sobre les inversions realitzades per la 
xarxa, i presentar els pressupostos i projectes a 
desenvolupar durant els pròxims mesos. 

L'Izarra Center d'Ermua va acollir la sessió 
plenària 2021 de la Red Innpulso. Jordi Baron, 
regidor d'Innovació i Noves Tecnologies de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí, va assistir-hi 
juntament amb una seixantena de 
representants de municipis de la resta de 
l'estat.

La Red Innpulso agrupa a més de 60 municipis -
amb el títol de «Ciutat de la Ciència i la 
Innovació»- que tenen com a objectiu l'impuls 
econòmic i social local a través de projectes que 
apostin per la innovació tecnològica i científica.

“La Red Innpulso, explica Jordi Barón, funciona 
com un motor generador de canvis estratègics, i en 
aquests moments de forma especial amb l'aterratge 
imminent dels fons europeus “next generation”. Cal 
treballar en xarxa per alinear les polítiques i els 
projectes locals amb la innovació i sostenibilitat 
econòmica, social i mediambiental, que marcaran 
les agendes polítiques dels pròxims anys”.

Vilanova participa en 
el fòrum de la Red 
Innpulso que treballa 
les polítiques locals i
nnovadores 

De tots els inscrits, s'han seleccionat quaranta 
establiments que tindran un itinerari 
personalitzat de consultoria i assessorament 
valorat en dos mil euros cada un. 

El projecte va arrencar el mes de juny amb 
l'elaboració d'una auditoria i pla estratègic per a 
cada un dels comerços participants, i des de juliol 
i fins a finals de novembre es faran les 
consultories especialitzades en digitalització (un 
total de 21 hores). Al desembre es tancarà el 
programa amb l'avaluació de l'impacte que ha 
tingut el projecte en cada un dels establiments.

Els comerços que no han pogut optar a seguir 
l'itinerari personalitzat, sí que podran participar 
en els seminaris grupals oberts i gratuïts que es 
faran cada mes fins a finals d'any, i podran escollir 
l'opció presencial o virtual. 

El projecte s'emmarca en el pla de suport al 
comerç de la Conca d'Òdena finançat amb 
250.000 euros per la Diputació de Barcelona, un 
pla que vol acompanyar al comerç local a fer el 
salt tecnològic en un moment com l'actual, un 
procés crucial per arribar a nous clients i ser més 
eficients.

Cinquanta-quatre comerços, restaurants i parades 
de mercat dels set municipis de la Conca d'Òdena 
van presentar la sol·licitud per participar en el 
programa Digital Commerce. Un  ambiciós 
projecte que ajudarà als comerços a tenir 
presència a internet, vendre en línia, tenir una 
estratègia de comunicació i màrqueting online i 
digitalitzar els processos de gestió interna de 
l'empresa. 

7 comerços vilanovins 
participaran en els 
itineraris del programa 
“Digital Commerce 
Conca” de la MICOD 

L'Associació Polígons dels 
Plans defensa l'aposta per 
la sostenibilitat en el 
Congrés Nacional 
El Congrés de Polígons va comptar amb representants de 
diversos ecosistemes industrials de l'Estat Espanyol que 
van exposar les seves experiències i les principals 
dificultats amb què es troben, així com les solucions més 
innovadores que han implementat. Una de les ponències 
del Congrés va anar a càrrec de Rosa Vilarrubias, 
directora de l'Associació Polígons dels Plans.

En la seva intervenció Vilarrubias va explicar breument 
com es va crear l'associació que dirigeix, per posar en 
situació i context als assistents, i després va parlar de la 
gestió, projectes i accions que estan treballant des de 
l'entitat en l'àmbit de la sostenibilitat. Una aposta ferma 
que defensen des del 2018 perquè “el futur dels polígons 
industrials passa per un canvi de model més sostenible, més 
respectuós amb el medi ambient, i amb la societat en 
general”. 

Nou servei de ciberseguretat 

D’altra banda, des d'aquest mes de juny les empreses 
situades als Polígons dels Plans de la Conca d'Òdena 
compten amb un nou servei de ciberseguretat. Això és 
gràcies al conveni que l'Associació que abraça els 
diferents polígons ha signat amb l'empresa EPSON a 
través de Remsa.  

D'entre les diverses iniciatives que porten a terme, Rosa 
Vilarrubias va destacar la celebració de jornades i debats 
empresarials per conscienciar i fomentar l'autoconsum i 
l'ús d'energies renovables com la fotovoltaica, com a 
model d'energia verda ja que és “una energia abundant al 
nostre territori que cal aprofitar”. També l'ambiciós 
projecte al qual participen a través de la UPIC (Unió de 
Polígons Industrials de Catalunya) i la Cambra de Comerç 
per optar als Fons Europeus Next Generation destinats a 
energia verda i digitalització.

Oberta la convocatòria 
de subvencions per 
assolir el Nivell C1 
d'anglès

La quantia de la subvenció serà del 75% del cost del 
curs amb un màxim de 395 € per a les persones que 
estiguin a l'atur i del 50% del cost del curs, amb un 
màxim de 265 €, si es troben en actiu.

Les bases ja estan publicades amb el model de 
sol·licitud per aquest any al web municipal.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la 
concessió de subvencions a aquelles persones que 
s'inscriguin i acreditin una assistència mínima del 
80% de les classes, o bé obtinguin el diploma 
acreditatiu oficial del curs d'anglès Nivell C1. 
Hauran de cursar estudis en les acadèmies d'anglès 
capacitades per oferir aquest nivell a Vilanova del 
Camí.

Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí fins al 15 de 
novembre de 2021. També es poden fer en línia a 
través de la seu electrònica de l'Ajuntament 
vilanoví.



24 25

Se han activado todas las 
actividades de verano con las 
restricciones vigentes con un 100% 
de inscripciones y con una 
subvención del 20% del precio para 
que todas las familias pudieran 
contar con las máximas facilidades. 
¡No dejamos a nadie atrás!

La apertura de la piscina, el Casal 
d'Estiu y el Esportiguay, las 
actividades para Jóvenes del Espai 
Jove Can Muscons, los conciertos 
de la Agenda de Primavera, los 
Viernes a la Fresca, la Fiesta 
Solidaria, los torneos deportivos y 
la preparación de la Fiesta Mayor 
nos hace ser optimistas en la 
recuperación total de la vida 
cotidiana. 

Después de un año muy duro por 
una pandemia que ha hecho que el 
curso escolar haya sido difícil y que 
las actividades para jóvenes y 
mayores se viesen truncadas, en 
Vilanova del Camí nos queremos 
situar en el camino hacia la 
normalidad.

Este año de transición nos ha 
llevado a reinventarnos, hemos 
encontrado alternativas creativas 
en la manera de hacer habitual. Y 
muchas de estas, han llegado para 
quedarse.

Camino de la 
normalidad

Siempre hemos apostado por la 
cultura segura, se han mantenido 
las escuelas abiertas y se ha 
trabajado para que el ocio y el 
tiempo libre recuperaran su 
espacio. Queremos que disfrutéis, 
que os divirtáis, que salgáis a la 
calle, que estéis con los vuestros, 
pero sobretodo, queremos apelar al 
sentido común, a la prudencia y 
que el esfuerzo de tantos no 
decaiga para así llegar a la meta 
que tanto anhelamos.

¡Feliz verano Vilanova!

Eva Vadillo Margarit Vanesa González

Programes dels partits que ara 
estan a govern, PSC i PDCAT (o 
JUNTS, segons convingui) que van 
enganyar als vilanovins i 
vilanovines per aconseguir vots i 
començar a viure del “cuento”.

Així és i així serà.

Aquest darrer any ha estat molt 
complicat i molt intens per la 
situació viscuda a tot el país i a 
nivell mundial, però també ha estat 
l'excusa perfecte per no avançar 
res en l'acció de govern.

Dos anys de mandat i 
res de res…

Dos anys més falten per les 
eleccions, augurem una parada 
similar a l'actual i una cursa a 
corre-cuita els darrers mesos de 
mandat just abans de les eleccions.

El programa de PSC i Junts hauria 
d'haver inclòs la creació de llocs de 
treball per a familiars directes i 
“enxufes” de les persones que 
configuren llistes (com l'actual 
càrrec de confiança, que 
substitueix a l'anterior, membre del 
Partit Socialista).

Un any més vivim un estiu amb una 
piscina inacabada, una estructura 
terrorífica al parc fluvial, un carrer 
Joan Miró aixecat des de fa mesos, 
places com la Picasso o la 
Vilarrubies que omplien programes 
electorals per renovar-les i ni tan 
sols s'han arranjat gens ni mica, i 
d'altres tantes accions que s'han 
quedat als calaixos dels despatxos.

A això pràcticament, han dedicat 
els esforços els membres del 
govern aquests darrers dos anys, 
en silenci, amb l'excusa de la 
COVID, a omplir-se les butxaques, 
pujar-se el sou i crear dedicacions 
per als càrrecs electes de manera 
desmesurada. Volem convidar a totes les 

persones del municipi a gaudir 
d'aquest estiu, d'una Festa Major 
on recuperarem de ben segur 
molts dels actes que, l'any passat, 
malauradament i a causa de la 
pandèmia, vam haver de suspendre 
i d'unes merescudes vacances!

Punts com la campanya d'ADN dels 
animals de companyia, on hem 
pogut veure com, de mica en mica, 
s'han eliminat les defecacions del 
carrer que fa uns mesos eren 
diàries i abundants. Hem inaugurat 
recentment un espai de dol per als 
no nats de la mà del govern 
vilanoví i l'associació Little Stars. 
S'ha implantat al municipi una 
aplicació de comunicació directa 
d'incidències i canal d'informació 
molt més accessible i còmode via 
telèfon intel·ligent per a totes les 
vilanovines i vilanovins, hem 
aconseguit supressió de barreres 
arquitectòniques arreu del 
municipi, donar continuïtat i 
augmentar, tant com ha estat 
possible, el pressupost participatiu. 
Hem aconseguit força millores en 
l'àmbit social i d'aquí a poc temps, 
es començaran a implementar 
remodelacions i adequacions en 
diversos parcs del municipi que 
hem demanat i reclamat des del 
primer pressupost municipal en el 
qual ja ens vam implicar.

Marc Bernáldez 

Bon estiu i molt bona Festa 
Major!

Ja fa dos anys passats de les 
eleccions del 2019, hem treballat 
de manera constant a l'oposició, 
hem aconseguit dur a terme molts 
dels punts que duiem al programa 
electoral amb una oposició 
constructiva, mirant en tot 
moment per al bé comú de totes 
les veïnes del municipi.

Dos anys de feina, 
pandèmia i encarant 
l'estiu 

Francisco Palacios

Desde estas líneas queremos 
desear unas buenas vacaciones a 
todos, que disfrutéis del verano y 
de nuestro municipio, siempre con 
todas las precauciones para 
desterrar para siempre al dichoso 
virus. 

Y así seguimos, trabajando, 
escuchando a nuestros vecinos, 
intentando solucionar sus 
problemas, quejas y aportaciones. 

El proyecto de remodelación de la 
piscina que ahora nuestros vecinos 
pueden disfrutar, la zona de 
barbacoas, la zona lúdico/deportiva 
del parque fluvial, el parque de la 
zona del nuevo Mercadona, la calle 
Joan Miró, la remodelación de la 
plaza del mercado, la plaza 
Francisco Guisado... son sólo 
algunos de estos proyectos. 

¡Felices vacaciones!

Satisfechos con el 
trabajo realizado
Vilanova Alternativa nació para 
trabajar por y para Vilanova. Para 
mejorar nuestro municipio y la 
calidad de vida de nuestros vecinos. 
Todo ello hecho desde la educación 
y el respeto, siendo constructivos, 
no destructivos con nada ni con 
nadie. Hemos pasado por varias 
etapas (gobierno y oposición) pero 
nuestros valores han permanecido 
siempre intactos. 

Y ahora que viene el buen tiempo, 
que apetece pasear por Vilanova, 
podemos apreciar a simple vista 
muchos de los proyectos 
conseguidos cuando hace dos años 
escasos VA estaba en el gobierno 
con tres regidores (con otros 
grupos como Decide...). 

Hem arribat a l'equador del mandat 
-a mig camí entre les eleccions del 
2019 i les del 2023-, amb un 
període marcat per la pandèmia i 
els seus efectes. Repercussions i 
conseqüències sanitàries, 
econòmiques i socials importants 
amb les que hem de treballar de 
valent per a minimitzar-ne els seus 
efectes i trobar les millors 
oportunitats, perquè, tot i la duresa 
del moment, també tenim reptes i 
oportunitats per a sobreposar-nos i 
mirar el futur amb esperança i 
optimisme. 

Des de l'Ajuntament hem reforçat 
els serveis socials i de base, el 
suport i dinamització a comerços i 
restauració i l'acompanyament a   
les persones en cerca de feina i 
autònoms que ho han requerit.  

Tanmateix des de Promoció 
econòmica hem iniciat un projecte 
de suport i mestratge a les 
empreses que ho necessiten per 
seguir tirant endavant, i també hem 
apostat per iniciar la transició 
digital del nostre comerç local per a 
que pugui arribar a competir en un 
mercat cada cop més digital, global 
i competitiu. 

Des de Junts per Vilanova creiem 
fermament que el futur passa per 
apostar pel valor afegit i per 
projectes d'innovació econòmica, 
social i sostenible, totalment 
alineats amb una estratègia global 
municipal amb els objectius de 
desenvolupament sostenible 2030, 
per tal d'assolir una Vilanova 
capdavantera i amb més 
oportunitats per a totes les 
vilanovines i vilanovins. 

El futur passa per la 
innovació i els ODS 
2030

Seguim treballant per Vilanova i 
amb més força que mai!!!!     

Jordi Barón 

els grups 
municipals 
opinen

JUNTSACORD MUNICIPAL



“Al principi no formava part dels meus 
plans treballar en el món de la dansa. 
M'agradava ballar però no pensava que 
podria viure del ball. Vaig començar a 
estudiar filologia francesa i vaig 
interrompre els estudis per dedicar-me a 
la dansa. Tot va començar amb una 
proposta de Rosalba i Jose Mari per 
ajudar-los a l'escola, on primer vaig 
entrar com administrativa. Va ser el 
millor que vaig fer. Aquest pas em va 
donar la possibilitat de formar part 
d'aquesta gran família. N'estic molt 
agraïda”

“Aquests darrers 18 mesos han estat 
especialment complicats per l'escola, 
que ha hagut de tancar durant moltes 
setmanes per complir amb les 
restriccions sanitàries. Ens hem hagut 
de reinventar i fer classes per Zoom, per 
exemple. Les famílies i l'alumnat ho ha 
entès i han estat els còmplices perfectes 
i uns excel·lents companys de viatge, en 
uns moments durs i incerts”.

“En aquest projecte hi ha una persona 
molt important, Jose Mari, que està per 
tot i per a tots. Qualsevol problema, 
qualsevol dubte... tot ho resol Jose  
Mari. Els infants l'adoren i sap que         
la resta de l'equip també. Durant  
aquest temps hem compartit vida 
familiar i professional i ho hem fet amb 
molt de gust, perquè l'escola ens ha 
ofert molts moments gratificants i junts 
hem sortejat també algunes pedres del 
camí”.

“Durant aquests anys, l'escola ha anat 
evolucionant i s'ha anat adaptant a les 
noves necessitats, a les noves 
tendències, a les modes. L'equip de 
professors ens ho han posat molt fàcil 
perquè són els primers que fan 
propostes”. 

“El nostre repte era i continua sent que 
l'equip se senti a gust, còmodes, i que 
cada un disposi del seu espai i del seu 
moment”

Ermy González: “De cara al futur, 
només tinc un desig: que Artístic 
segueixi com està, conservant 
l'esperit autèntic i aquesta llum que 
fa que et sentis com a casa teva. La 
resta, els reptes, els projectes, les 
propostes... van apareixent sols”.

En aquest camí, que ha resultat 
estimulant i enriquidor, s'han 
envoltat de grans professionals com 
Ermy González, Sheila Grados, Maria 
Berenguer, Marcos Elvira, Urbani 
Castilla... i tants d'altres amb qui han 
format un gran equip, una gran 
família amb la qual han anat creixent, 
tant a nivell professional com 
personal.

Rosalba Sánchez: “Durant tots 
aquests anys, hem anat improvisant i 
ens hem anat posant reptes també com 
equip. Anem tots a una”. 

Rosalba Sánchez: “El meu desig és que 
totes les persones que han passat per 
Artístic durant aquests 15 anys, en 
guardin un bon record. Aquesta és la 
major recompensa que, com escola i 
com a professionals, podem tenir”.

“A Artístic tú pots ser! Pots proposar, 
pots sentir. Et sents lliure i còmoda. 
Aquesta és l'avantatge i alhora el secret 
perquè tots els projectes surtin bé i 
bonics. Tot es fa des del cor”.

“Per mi Artístic ha 
suposat unes ales. Unes 
ales que jo tenia 
plegades i que calia obrir 
per aprendre a volar”

Ermy González: “En aquest projecte 
ens necessitem tots. Quan un de 
nosaltres fa una proposta, tothom s'hi 
suma i aporta, des de la seva vessant, el 
que creu oportú”.

“A qui li agrada la 
música i la dansa, la 
bona música i la bona 
dansa ens omple, sigui la 
que sigui. I viure amb 
això, tenir-lo a diari a la 
teva vida, es més que un 
somni fet realitat. Vull 
tenir-ho per sempre”.

“Les famílies han estat clau en el 
creixement i l'evolució de l'escola. Amb 
elles hem compartit els moments 
d'eufòria i també ens han fet costat en 
els moments dif ícils. I és que Artístic no 
deixa de ser una gran família, ens 
coneixem tots”.

L'escola de música, dansa i teatre 
Artístic, celebra aquest any el seu 
quinzè aniversari. L'escola és un 
projecte personal de Rosalba 
Sánchez i Jose Mari Escalante que 
demostra, una vegada més, com els 
somnis, si s'acompanyen d'un treball 
seriós i constant, poden fer-se 
realitat.

Rosalba Sánchez: “Mai m'hauria 
imaginat tot el que hem viscut en 
aquests 15 anys. Vam començar amb 
molta il·lusió i convençuts que Vilanova 
necessitava una escola on es pogués 
practicar qualsevol disciplina artística: 
musical, de dansa i també de teatre”. 

“15 anys després, les expectatives que 
ens vam marcar aquell 29 d'abril de 
2006, Dia Internacional de la Dansa, 
s'han complert amb escreix. Seguim 
treballant amb la mateixa il·lusió i la 
mateixa passió que ens va empènyer a 
iniciar el projecte fa 15 anys. Vivim el 
dia a dia amb molta intensitat i és que 

aquesta pandèmia ens 
ha recordat la 
importància de gaudir de 
cada instant”.

Ermy González: Vaig conèixer la 
Rosalba abans que obrís l'escola. Jo 
anava a l'Institut PLa de les Moreres i va 
córrer la veu que volia crear un grup de 
ball i m'hi vaig apuntar. Havia ballat 

folklore de més petita però ho havia 
deixat.

Rosalba Sánchez: “La vida és 
aprenentatge i avui, des d'Artístic 
seguim aprenent i seguim creixent, tant 
professionalment com emocionalment, 
gràcies a persones com l'Ermy i com la 
resta de l'equip de professionals que ens 
acompanyen”.

“El secret per seguir 
emocionant-nos és 
mantenir la il·lusió i 
buscar la manera de 
continuar fent les coses 
que t'apassionen”. 
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Rosalba Sánchez 

 “El meu desig és que totes 
les persones que han passat 

per Artístic durant aquests 
15 anys, en guardin un 

bon record” 

aniversari 
ARTÍSTIC
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Vam haver d'improvisar…molt!! 

Maribel Motos

Gràcies al nostre equip que no va 
perdre la seva implicació i 
professionalitat en cap moment, els 
nostres alumn@s, pares, mares, 
usuaris i usuàries, crec que podem dir 
que ens hem enfortit, amb un vincle 
més fort i especial. 

Aquesta nova etapa l'encarem amb 
moltes ganes de tornar a la 
normalitat, a poder treballar plegats, 
sense tantes distancies, amb reunions 
presencials, aplicant noves 
metodologies a nivell informàtic que 
hem aplicat durant aquest temps i ens 
han funcionat. 

La situació que ens va esdevenir el 
març de 2020, va ser molt dura i 
complicada, no servia l'experiència en 
la gestió de la nostra empresa, ni 
l'organització que havíem implantat 
fins aquest moment per fer-hi front. 

Som-hi!!! 

Cuando todo empezó a ser medio 
normal, fue duro porque no se nos 
considera un sector necesario, por lo 
tanto, fuimos los últimos en 
incorporarnos al trabajo a pesar de 
cumplir con todas las medidas. La 
gente todavía tiene mucho miedo.  
Pero poco a poco lo conseguiremos y 
volveremos a disfrutar del baile y a 
recargarnos de energía positiva, que 
es lo que mejor se nos da.  Pudimos 
hacer un Festival solidario que fue 
fantástico.  

Opté desde el minuto uno por ser 
positiva e intentar que todo el mundo 
pudiera sonreír un poquito aunque 
fuera a distancia.  Me puse manos a 
la obra y creé clases todos los días 
gratuitas y los fines de semana, 
partys online temáticas con 
concursos y premios. La verdad es que 
a la gente le distraía mucho.   Era una 
manera de seguir conectados aunque 
estuviéramos en nuestras casas.  

Cuando apareció de repente la 
pandemia fue una mezcla de 
incertidumbre por no saber por qué,  
ni lo que podía llegar a suceder y, a la 
vez, tristeza por tener que cerrar 
Sweet India, de golpe, sin saber lo que 
duraría, ni los cambios que 
tendríamos que sufrir.  

La pandemia nos obligó a 
reinventarnos y utilizar mucho más 
nuestras redes sociales. Pero gracias 
a ello nuestro festival cruzó fronteras 
y pudieron disfrutar gente de India, 
Francia, Italia y de todas partes de 
España. Para mí fue un éxito en todos 
los sentidos. Y si miramos al futuro lo 
veo lleno de alegría, nuevas clases, 
nuevas aventuras y grandes 
momentos que construiremos todos 
juntos ya que el centro Sweet India 
seguirá al 100 %, eso no lo dudéis.  

Sílvia Bautista

Si queréis empezar el nuevo curso con 
nosotros informaros de los horarios y 
todas las actividades que hacemos:  
619 128 109

El nostre futur es basa en 
l'enfortiment dels nostres equips 
base. Aquest, serà un any de 
transformació per al nostre club. 
Volem aplicar els conceptes 
d'Escola de Futbol Sala, amb una 
metodologia de treball única per a 
tots els equips. Incorporarem un 
coach estratègic per a tots els 
grups. Es programaran sessions de 
treball en equip, salut, psicologia, 
etc. Tenim clar quin és el nostre 
objectiu i estem treballant dur per 
aconseguir-ho.

L' 11 de març, totes les activitats 
van ser suspeses per un període 
inicial de 15 dies. Una aturada que 
s'ha mantingut pràcticament tot el 
2020, amb obertures temporals i 
moltes limitacions. 

Els entrenaments presencials es 
van reprendre de mica en mica, els 
equips federats van ser els primers 
a començar. Vam tenir l'oportunitat 
de fer una capacitació tècnica 
gratuïta a l'estiu com acte de 
gratificació per a les famílies que 
van patir tant econòmicament en la 
pandèmia. I a partir de gener 2021 
van començar les competicions 
oficials, amb un format de lliga a 
una volta per a tots els equips.

Enguany hem volgut innovar en el 
format d'estiu. Degut a de les 
ganes de competir dels nostres 
jugadors , vam optar per un torneig 
obert, el qual ha tingut molt d'èxit 
en quant a inscripcions.

L'any que ve ampliarem les 
categories. Es sumarà un equip 
Juvenil i un equip Benjamí que 
podran competir oficialment. Les 
inscripcions per a la temporada 
21/22, ja estan obertes.

Un nou repte pel FS Can Titó 

La direcció i l'equip tècnic del club 
van treballar durant tot el 
confinament per no perdre el 
contacte amb els jugadors. Es van 
fer propostes molt encertades i 
amb molta participació: 
entrenaments i formació virtual, 
Torneig FIFA20 amb retransmissió 
online, videotrucades ; reptes 
esportius, entre d'altres.

Les entitats 
en temps 
de Covid 

Estímul

Sweet india FS Can Titó 
Vilanova del Camí

El “chupinazo” va donar el tret de sortida a la festa amb la xaranga del Drac 
de Masquefa, al matí, amb un format estàtic -perquè no es podia fer 
cercavila- que no va desmerèixer les actuacions musicals i que va convidar 
als veïns a sortir als balcons. Així es despertava el barri per endinsar-se 
en una jornada de Festa Popular.

Cap al migdia, arribava la primera de les cites importants amb la Gran 
Batalla que va aplegar a petits i grans. Al llarg de més d'una hora van 
lliurar una renyida i refrescant guerra d'aigua. Segons explica el 
president de l'entitat, Manolo Cano, el Burricorni de Canovelles va iniciar-la 
en clara desavantatge numèrica davant un nombrós exèrcit d'infants, amics 
i familiars. Al final, però, després de moltes corredisses i assalts sorpresa, van 
optar “per deixar-la en taules i van acabar confraternitzant”, en reconèixer que 
va ser una activitat molt reeixida que va fer passar una estona molt divertida 
a tothom. 

La part gastronòmica tampoc no va faltar a la festa, que tot complint la 
normativa Covid-19 va poder oferir menjar i begudes i fer les delícies dels 
paladars mentre gaudien de les actuacions. L'organització va col·locar 
escrupolosament 300 cadires i van vetllar en tot moment per evitar 
aglomeracions. 

Es notava que hi havia molta necessitat d'aquest aplec, reconeix Cano, “amb 
totes les precaucions, però amb ganes de sentir-nos a prop dels nostres veïns i 
amics”. Des de l'entitat s'han mostrat molt agraïts amb les diferents àrees 
municipals que s'han implicat en l'organització i promoció de la festa, des de 
Cultura, brigada, serveis tècnics, electricista… fins a la Policia Local, 
Protecció Civil i Ràdio Nova. I sobretot, molt agraïts amb tota la gent del 
Camp del Rei, col·laboradors incondicionals, sense els quals, com afirma 
Cano, “seria impensable afrontar cap repte”.

També a la tarda, la diversitat d'actuacions de les entitats i artistes locals 
van emocionar el públic; començant pel playback de Teatro 60, els sinuosos 
balls de Sweet India, l'expressiva dansa d'Auntempo i les castanyoles de la 
Casa d'Andalusia que van donar ambient de festa fins a les deu de la nit, per 
donar pas a l'actuació estelar de les Black Ladies, amb Sheila Grados, Gloria 
Carmona, Marta Bossa, Laia Esquinas, Amelia Sola i Aroa Bermúdez.

Com afirma Manolo Cano, la festa va acabar amb un esclat de satisfacció 
després de la pirotècnia dels diables Els Cabrons de Vilanova del Camí. 

La Festa Popular del Camp del Rei 
supera les expectatives de 
l'associació amb una participació 
molt reeixida 
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L'alcaldessa Noemí Trucharte va rebre aquest 
mes de juliol l'alumnat d'AMPANS que, 
mitjançant conveni amb l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí, ha dut a terme durant aquest 
mes, pràctiques d'inserció laboral en diferents 
edificis municipals.

El Centre de Noves Oportunitats ha atès ja a més 
de 50 joves a Vilanova del Camí en els seus 
programes i consolida els diferents itineraris 
formatius per aquells joves que han quedat fora 
del sistema d'educació formal.

Es tracta, concretament, d'un petit grup de joves 
que migren sols i que estan rebent formació al 
Centre de Noves Oportunitats de l'Anoia, ubicat 
a l'Espai Jove Can Muscons, on més enllà de 
formació professional, també se'ls forma en 
català i coneixement de l'entorn.

Concretament, han centrat les seves tasques en 
el manteniment de les instal·lacions escolars i 
esportives del nostre municipi.

La recepció també hi van assistir la regidora de 
Joventut, Educació i Festes Eva Vadillo i el regidor 
d'Obres i Urbanisme, José Saucedo.

Recepció als joves 
d'AMPANS que han 
fet pràctiques 
d'inserció laboral en 
edificis municipals 

jov
en

tu
t

També hi ha un telèfon per a més 
informació: 935220040 i 
novesoportunitats@ampans.cat 

AMPANS està preparant de cara a la pròxima 
tardor una formació ocupacional per a joves amb 
alta demanda professional. Es tracta d'un curs 
sobre instal·lacions elèctriques i 
fotovoltaiques que realitzaran de la mà de 
l'empresa Saltoki a Igualada.

Durant el mes de setembre es farà el procés de 
selecció de l'alumnat que haurà de passar una 
entrevista i una prova de matemàtiques. Per 
inscriure's es poden adreçar al Centre de Noves 
Oportunitats a Can Muscons. 

Des d'AMPANS destaquen que és una molt bona 
oportunitat sobretot per aquells joves que s'han 
quedat sense entrar en un Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà. 

La formació va dirigida  a joves sense l'ESO i 
amb ESO, de 17 a 24 anys. El perfil del jove 
demandant, a diferència d'altres ofertes, és amb 
un cert nivell de matemàtiques i amb unes 
competències transversals i bàsiques més 
treballades. 

El curs s'iniciarà l'octubre de 2021 i finalitza el 
desembre del 2022 i segons afirmen des 
d'AMPANS hi ha molta probabilitat d'inserció 
laboral dins d'aquesta empresa.

Nova formació per a 
joves de la mà 
d'AMPANS juntament 
amb l'empresa Saltoki
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· La implicació dels 
ajuntaments és clau per 
l'atenció als joves al seu 
municipi. Vilanova del Camí 
és un dels primers 
ajuntaments de l'Anoia que 
es va apuntar al programa.

· Els joves assegurem que 
han trobat en el programa de 
Noves Oportunitats la 
motivació i les ganes per 
seguir el seu camí.

L'Ajuntament de Vilanova del 
Camí va ser dels primers 
municipis de l'Anoia que va 
confiar en el programa de Noves 
Oportunitats que AMPANS, en 
aliança amb la Fundació 
Intermèdia, porta a terme des 
de l'any 2017. El programa 
ofereix una segona oportunitat 
als joves de 16 i 24 anys de 
l'Anoia que han abandonat els 
estudis de forma prematura, 
sense disposar de cap altra 
alternativa pel seu futur més 
proper.

Del total de 67 joves atesos al 
programa, 57 nois i noies de 
Vilanova del Camí i d'Igualada, 
han participat en el curs 2020-
2021 del programa Noves 
Oportunitats, una iniciativa del 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) que finança el Fons Social 
Europeu, dins del Pla de 
Garantia Juvenil, i que a l'Anoia 
gestiona una UTE formada per 
la fundació AMPANS i la 
fundació Intermèdia a Vilanova 
del Camí i Igualada.

Cada edició del programa té una 
durada de dos anys i en general 
s'assoleix amb èxit la inserció 
laboral i el retorn al sistema 
educatiu. Per Ada Colomer, 
responsable del programa 
Noves Oportunitats a Catalunya 
central, el projecte és molt 
valuós “sobretot si tenim en 
compte l'evolució de la majoria de 
joves des que entren fins que 
surten, tenint en compte l'estat 
d'incertesa i de desgana en què 

El programa consisteix a 
orientar, formar i acompanyar 
els joves per ajudar-los a 
desenvolupar el seu futur 
professional i parteix d'un 
enfocament holístic de la 
persona que implica entendre 
les motivacions de cada jove, la 
seva trajectòria i la xarxa de 
suports.

Nerea Platas, tècnica a l'Anoia 
de Noves Oportunitats 
Catalunya central, explica que 

en una primera fase “els ajudem, 
a ells i elles,  perquè es coneguin 
millor i a saber què volen, quins 
interessos tenen i quines 
estratègies han de seguir per a 
poder complir els seus objectius”. 
A partir d'aquí trien 
conjuntament l'itinerari, 
organitzen un horari que, per 
exemple,  incorpora formació en 
llengua catalana, alguna 
formació més laboral o, si cal, 
se'ls ajuda a treure's el carnet 
de conduir. 

arriben la majoria d'ells. Cal 
destacar que la flexibilitat del 
programa i comunicació tan 
estreta i propera que hi ha amb 
el Servei Local d'Ocupació 
facilita molt el camí i 
l'apoderament d'aquests joves”.  

Dounia Aboussabar 
Martínez, 20 anys.  Va 
començar a les Noves 
Oportunitats Catalunya 
central després de realitzar un 
Programa de Formació i 
Inserció (PFI), apuntant-se a 
un itinerari laboral mitjançant 
el qual es va formar en  
Magatzem i Logística. Gràcies 
a això, actualment treballa a 
l'empresa GLS. Ens respon 
que el programa “ha estat per 
mi un gran encert i ara tinc un 
ofici”.

Per l'alcaldessa, Noemí 
Trucharte, “l'aliança amb 
AMPANS ha suposat per als 
joves del nostre municipi i entorn 
una nova oportunitat per forjar-
se el seu futur. El programa els 
ha ofert un ventall de 
possibilitats, tant formatives 
com laborals, però sobretot els 
ha retornat les ganes d'aprendre 
i els ha donat un plus de 
motivació per cercar el seu 
camí. Com Ajuntament estem 
molt satisfets de poder 

participar en aquest projecte i 
de contribuir a la inserció 
d'aquests joves”.

Carles Palet, tècnic de 
Joventut de l'Ajuntament i 
responsable de l'Espai Can 
Muscons que acull el punt 
central del programa per 
atendre la comarca, la 
coordinació amb l'equip de les 
Noves Oportunitats a 
Vilanova del Camí, està sent 
una molt bona experiència. 
Palet destaca que 
“l'equipament juvenil és un 
servei obert que vol acollir la 
diversitat de realitats per les 
quals passen els joves en un 
moment tan cabdal de la seva 
vida com és l'adolescència, on 
entre d'altres configuren la seva 
identitat i defineixen el seu 
futur”.

Pilar Mba Mbang, 21 anys. Va 
començar a les Noves 
Oportunitats Catalunya 
central  havent realitzat un 
PFI de comerç i havent iniciat 
un Grau mitjà però sense 
arribar a acabar-lo. Durant la 
seva estada al programa, va 
fer la formació en Magatzem i 
Logística i les pràctiques a la 
cooperativa Abacus. Ha iniciat 
la formació d'atenció al client 
que està duent a terme i que 
combina amb una feina al 
sector de l'hosteleria. El curs 
que ve vol retornar al sistema 
educatiu iniciant el Grau mitjà 
de laboratori. “Em sento molt 
ben acompanyada i valorada 
per l'equip del  programa. Estic 
motiva per continuar endavant”.

Diego Armando Pérez 
Correa, 17 anys. Va començar 
a les Noves Oportunitats 
Catalunya central després de 
finalitzar l'ESO, durant un 
llarg procés d'orientació, 
durant el qual va fer la 
formació en Magatzem i 
Logística, però va ser la 
formació d'iniciació a la 
Mecatrònica, on va descobrir 
el que li agrada.  Ha 
aconseguit entrar en un cicle 
formatiu de Grau mitjà. “Al 
programa he trobat la motivació 
i les ganes per seguir el meu 
camí”.

En aquesta línia la regidora de 
Joventut, Educació i Festes, 
Eva Vadillo, afegeix que “no 
tothom té les mateixes 
oportunitats i les mateixes 
circumstàncies a l'hora 
d'entomar els diferents 
processos d'aprenentatge i 
aquests programes esdevenen 
claus perquè ningú quedi enrere. 
De fet, dia a dia, els joves que 
assisteixen a l'Espai Jove Can 
Muscons ens ho estan 
demostrant i el nostre 
compromís és posar tots els 
recursos perquè aquest nou 
camí sigui possible”. 
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Cinquanta-set joves de l'Anoia han trobat una 
sortida formativa i laboral a través de les Noves 
Oportunitats d'AMPANS i la Fundació Intermèdia

Joventut llança una 
campanya per parlar 
sobre Salut Mental 
i Joves
L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí, en commemoració del 20 de maig, 
dia de l'Orgull Boig, va dur a terme una 
campanya per parlar de Salut Mental i abordar 
una de les temàtiques que afecten molts nois i 
noies de les societats occidentals: el suïcidi 
juvenil. L'objectiu principal va ser oferir eines de 
prevenció i alhora sensibilitzar a la població 
jove sobre altres aspectes vinculats amb la 
salut mental.

La campanya va comptar amb diferents 
entrevistes i publicacions divulgatives amb el 
suport d'entitats que estan treballant en la 
matèria com el Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya.

Entre les accions destacades hi trobem les 
entrevistes que es van anar  publicant      
durant el mes de maig a les xarxes socials           
i que donen veu a joves i professionals de    
Salut Mental Anoia, de la mateixa manera      
que ve fent des de fa anys Ràdio Nova amb      
el seu programa Positiva-Ment. Aquestes les 
trobareu a l'Instagram de l'Espai Jove Can 
Muscons.
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El taller de cuina sense 
pares a Can Muscons 
descobreix als adolescents 
la cuina senzilla i saludable
L'Espai Jove Can Muscons va acollir el 21 de juny un taller 
culinari pels més joves. Els tallers de “Cuina sense pares” 
estan pensats perquè joves a partir de 14 anys s'acostin al 
món culinari a través de receptes saludables i fàcils de dur a 
terme, amb l'objectiu d'animar-los a posar-se el davantal. 

Durant l'activitat, que va durar dues hores, on es van donar 
un seguit de consells sobre alimentació i es van elaborar 
plats fàcils, ràpids, saludables i econòmics. Els joves que hi 
van participar van elaborar tres receptes: un primer i segon 
plat a base de verdures, peix i formatge feta i uns postres 
amb fruita i xocolata negra. L'experiència per a la Catalina 
Micu de 15 anys i per a l'Aarón Alcalá de 17 anys, ha estat 
molt positiva i creuen que s'hauria de repetir el taller.

Aquests tallers són una de les activitats que Salut Pública 
de la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments per 
fomentar estils de vida saludables entre els joves. Una 
experiència que a Vilanova del Camí ha anat a càrrec de 
Víctor Martos 

joventut

Les sol·licituds s'hauran de presentar a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí fins a l'11 
d'agost de 2021.

Tota la informació sobre la convocatòria, les 
bases i la tramitació es pot trobar a la pàgina 
web municipal www.vilanovadelcami.cat. El 
tràmit de sol·licitud s'ha de fer telemàticament 
a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, fent servir la instància 
genèrica i adjuntant la documentació que es 
requereix.

Vilanova del Camí va ser un dels primers 
municipis a l'Anoia a establir aquestes  ajudes 
municipals a la celiaquia que es van començar 
a lliurar l'any 2016. Enguany s'ha tornat a 
habilitar una partida de 10.000 € per ajudar a 
les persones afectades.

L'ajuntament de Vilanova del Camí ha obert la 
convocatòria d'ajuts per a les famílies amb 
persones afectades per la malaltia celíaca, 
intolerància o al·lèrgia al gluten. Els ajuts 
tenen l'objectiu de contribuir a pal·liar el 
sobrecost que suposen els aliments sense 
gluten.

Les persones amb 
celiaquia, intolerància 
o al·lèrgia al gluten 
poden sol·licitar 
l'ajuda municipal 
fins a l'11 d'agost

Excel·lent jornada del 
Mulla't a Vilanova del 
Camí on la participació 
local ha superat totes 
les expectatives 

Jordi Sanjuan, en nom de l'AEMA, ha agraït a Vilanova 
del Camí la seva implicació en aquesta iniciativa. El salt 
del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple va ser molt 
participat i un dels moments més especials de la 
jornada. Sanjuan també ha valorat amb satisfacció la 
venda de tots els productes del Mulla't que els ha 
permès fer una caixa de 707 euros. 

L'Associació per l'Esclerosi Múltiple de l'Anoia (AEMA) 
ha fet una excel·lent valoració  d'aquesta edició del 
Mulla't, celebrada a les piscines de Can Titó. Per 
primera vegada, en nou anys, l'entitat ha venut tots 
els articles de marxandatge i ha recaptat més de 1.000 
euros que destinaran a la investigació de l'esclerosi i 
dels tractaments per millorar la vida dels pacients.

Sanjuan ha tingut paraules d'agraïment per a 
l'alcaldessa i els regidors que van mullar-se per 
l'esclerosi i els van encoratjar i ajudar en la tasca 
solidària que fa l'entitat. Des de la regidoria de 
Solidaritat han aportat 150 € al Mulla't i Esports 
també ha fet una donació de 150 €. 

L'Ajuntament i l'ADSA 
treballen per fer un 
reconeixement als més 
de 600 donants de sang 
de Vilanova de Camí 

Trucharte assegura que “és de rebut reconèixer i agrair el 
gest solidari dels donants, ja que beneficien i milloren la 
vida de moltes altres persones”. 

La presidenta i el secretari de l'Associació de Donants 
de Sang de l'Anoia, ADSA, Pepita Còdol i Antoni 
Miranda, es van reunir amb l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i el regidor de Serveis Personals, Xavi Sala, 
per proposar al consistori la possibilitat de fer un 
reconeixement als donants vilanovins.

Tant l'alcaldessa Noemí Trucharte com el regidor de 
Serveis Personals, Xavi Sala, ha entomat la proposta 
amb molta satisfacció i s'han compromès amb Codol i 
Miranda a reunir-se de nou després de l'estiu per 
encarar els detalls del projecte.

A Vilanova del Camí hi ha més de 600 persones 
censades com a donants de sang. Des de l'ADSA 
destaquen que “són persones altruistes, generoses i 
solidàries que garanteixen la cobertura de totes les 
necessitats de sang i hemoderivats del municipi”. Per això 
han traslladat a l'ajuntament la idea de fer-los un 
reconeixement públic i han proposat construir un 
monument al municipi per agrair-los la seva 
contribució.

serveis personals    SALUT



S'han gestionat targetes de prepagament de 
400 hores per a persones que acreditin 
tractaments d'hemodiàlisi i de 300 hores per a 
les que estan fent un tractament de 
quimioteràpia. Els títols tenen una validesa de 
sis mesos i es poden tramitar a les oficines de 
l'aparcament, des de la cabina de control, de 
dilluns a divendres, de 7:00 a 15:00 h. 

La signatura d'aquest conveni ha anat a càrrec 
de l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte, i de l'alcalde d'Igualada Marc 
Castells, en representació de la Societat 
Igualadina Municipal d'Aparcament S.L, SIMA; 
els acords del qual són efectius des d'aquest 
dilluns 12 de juliol. 

El regidor de Serveis Personals Xavi Sala ha 
estat qui ha liderat el projecte amb la voluntat 
d'oferir les màximes facilitats a les persones de 
Vilanova del Camí que reben tractaments de 
llarga durada o crònics. 

Els ajuntaments de Vilanova del Camí i 
d'Igualada han signat un conveni de 
col·laboració que farà possible la gratuïtat de 
l'aparcament a les persones que facin 
tractaments crònics com quimioteràpia o 
hemodiàlisi a l'Hospital d'Igualada. Els pacients 
podran deixar el seu vehicle a l'aparcament 
Igualada Nord, sense cap cost durant unes 
hores determinades.

En el marc d'aquest conveni, SIMA crearà i 
emetrà per a cada usuari, una targeta 
corresponent a l'abonament de l'import de 
l'aparcament de vehicles que es fan de manera 
recurrent i per estada i horari determinat.

Els pacients vilanovins 
d'oncologia i 
hemodiàlisi tindran 
aparcament gratuït a 
l'Igualada Nord
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Aquesta activitat estava adreçada especialment 
a adolescents i joves, per tal de facilitar-los un 
espai obert i informatiu sobre sexualitat.

La regidora d'Igualtat, Laura Pavón, assegura 
que “l'experiència va ser divertida, diferent i molt 
interessant perquè malgrat que hi havia moltes 
nenes, que s'apropaven per curiositat, van acabar 
anant a buscar els pares per poder entrar i consultar 
el material disponible”. A la caravana s'hi podien 
trobar llibres i tota mena d'informacions 
il·lustrades sobre les parts del cos o articles 
íntims.

Des de la Sextruck es van distribuir uns kits, 
segons les edats de les participants,  que 
incorporaven en un preservatiu femení, un 
masculí i un lubricant acompanyat de diferents 
instruccions, informacions d'interès i consells.

La caravana pedagògica Sextruck amb 
informació sobre sexualitat, afectivitat i 
feminismes va fer parada el 4 de juny a Vilanova 
del Camí. L'activitat, organitzada per la regidoria 
d'Igualtat, s'emmarca en els actes de 
sensibilització del 28M Dia Internacional d'Acció 
per la Salut de les Dones.

La Sextruck va causar força expectació entre la 
població femenina i especialment entre els 
sectors més joves. Un centenar de noies van 
visitar la caravana que oferia un punt informatiu 
sobre sexualitat.

Un centenar 
d'adolescents i joves 
visiten la Sextruck que 
va fer parada a la 
plaça del Mercat

La regidoria de la Gent Gran de l'ajuntament de Vilanova 
del Camí ha incorporat des d'aquest mes de juny una 
dinamitzadora per al Casal. Durant les pròximes 
setmanes, aquesta tècnica, es dedicarà a contactar amb 
les persones de més de 65 anys del municipi, amb la 
voluntat d'actualitzar les dades de contacte i alhora 
iniciar un cens digital.

Per un error tècnic s'han perdut les dades que 
s'havien anat recopil·lant i per això l'Ajuntament 
demana a les persones que havien facilitta aquestes 
dades tornin a posar-se en contacte amb la 
dinamitzadora que trobareu al Casal en aquest horari: 
dilluns i dijous de 9:00 a 12:00 h i de 15:00 a 18:00 h, 
dimecres de 15:00 a 18:00 h i divendres de 9:00 a 
12:00 h.

Una de les primeres tasques que desenvoluparà la 
dinamitzadora és l'actualització de les dades personals i 
de contacte, especialment els telèfons, per tenir 
detectades, realment, a totes les persones grans del 
municipi i facilitar futures comunicacions.

Vilanova incorpora una 
dinamitzadora amb la voluntat 
de treballar contra la solitud i 
l'aïllament de les persones grans

El Consell de la Gent Gran de l'Anoia convida a tota la 
població anoienca a participar d'un repte esportiu, amb 
motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Es 
tracta de sumar quilòmetres a peu fins a arribar a un 
objectiu comú a tota la comarca i fer 2.652 
quilòmetres en total -la distància fins a Atenes-, com 
un reconeixement conjunt a les persones grans.   

Amb el lema “Sumem GRANS quilòmetres!” conviden 
a qualsevol persona (infants, joves, adultes, grans...) 
a sumar-se a la caminada col·lectiva, però que cadascú 
podrà fer pel seu compte. Les persones que vulguin 
participar hauran d'anotar els quilòmetres que facin en 
les diferents caminades i ho hauran de comunicar a 
l'organització: o bé a l'Ajuntament o bé a l'entitat de 
persones grans del municipi. També poden enviar 
directament un correu al Consell de la Gent Gran de 
l'Anoia (bherrera@anoia.cat).

Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Personals, 
Xavier Sala, va agrair el gest solidari dels veïns del carrer 
Migdia i va reconèixer que “petits gestos com aquests, són 
molt importants per Vilanova del Camí”.

Una part del veïnat del carrer Migdia, concretament sis 
famílies, guanyadors del Carrestoltes 2021, han donat 
una part de l'import del premi, 190 €, a l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí. Aquests veïns han decidit destinar 
aquests diners a la compra de productes d'alimentació i 
d'higiene per al Banc de la Teca.

“Totes les aportacions, per petites que siguin són 
benvingudes”, va dir l'alcaldessa Noemí Trucharte que va 
agrair i reconèixer la solidaritat dels vilanovins i 
vilanovines.

Donen 190 € del premi del Carrestoltes 2021 al Banc de la Teca

Vilanova del Camí se suma a 
la caminada per les persones 
grans de l'Anoia amb l'objectiu 
d'arribar fins a Atenes
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Durant 6 matins del mes de maig i juny, la caporala 
1032 ha explicat a una part de l'alumnat de les tres 
escoles de primària i de l'institut Pla de les 
Moreres, conceptes bàsics sobre civisme. Aquestes 
xerrades han ajudat als escolars a comprendre i 
assimilar la importància de tenir un comportament 
respectuós, no només a classe (entre els companys 
i amb el professorat) sinó també al carrer, amb el 
mobiliari urbà i en el seu paper actiu de conductors 
de bicicletes i sobretot actualment, de patinets.

A banda de les explicacions més bàsiques, també 
han abordat aspectes molt pràctics d'educació 
viària que l'alumnat es troba en el dia a dia, en el 
seu paper com a conductors de bicicletes i més 
recentment amb els patinets, perquè hi ha hagut 
un boom d'aquest vehicle, però també hi ha una 
nova normativa que cal complir i han de conèixer. 

L'agent els ha explicat la diferència entre els tipus 
de patinet: el de joguina, que s'impulsa amb el 
moviment del cos, i l'elèctric que funciona amb un 
motor. D'aquest també n'hi ha de dos tipus: el que 
funciona amb propulsió des del manillar o amb un 
botó, i el que porta seient i és considerat com un 
ciclomotor (supera els mil watts). En aquest últim 
cas s'ha de tenir més de quinze anys per conduir-los, 
el permís de conduir AM i obtenir una placa de 
matrícula.

Un dels aspectes que sorprèn els alumnes i també 
a la Policia Local és el fet que no sigui obligatori 
portar cas. Malgrat això, fan molta insistència en la 
importància de dur-lo sempre. De fet la Policia 

Local ja havia observat en les ordenances 
municipals aquesta obligació, que queda invalidada 
davant la norma superior. Tant l'agent 1032 com 
l'inspector en cap Marc Peña, continuen subratllant 
la importància de tenir en compte aquest consell 
per garantir una mínima seguretat en la conducció 
dels patinets. Confien que aquesta norma es 
corregeixi i l'ús del cas es faci obligatòria, igual com 
ho és per als ciclistes. 

Els comportaments incívics els 
paguem tots

Un altre dels temes que han treballat, amb petits i 
grans, ha estat la despesa municipal que suposen 
els actes vandàlics. Afirmen que els joves han pres 
consciència que aquests comportaments incívics 
els paguem tots.

Els han posat exemples concrets de les despeses 
que suposa trencar una paperera, un contenidor o 
embrutar un espai públic. Però també coses més 
petites que poden passar més desapercebudes, 
com llençar pipes a terra, xiclets a les voreres o 
pintar parets sense permís. 

En conjunt, la Policia Local i la regidoria de Règim 
Interior, encapçalada per Susana Gutiérrez, fa una 
valoració molt positiva de les xerrades a les 
escoles. Afirmen que han estat molt enriquidores i 
que han permès un intercanvi directe 
d'informacions i opinions amb l'alumnat.

La campanya sobre civisme de la Policia 
Local arriba directament a les escoles

Carlota Silva: “Estem avançant cap a una Vila més 
Neta amb menys deposicions i orins als carrers”

Actualment el cens registra més de 
1.200 gossos, dels quals, la gran 
majoria ja tenen l'analítica d'ADN 
feta.  Els propietaris dels gossos que 
encara no han fet l'analítica han 
estat requerits per tal que la facin en 
les pròximes setmanes ja que al 
setembre és previst començar a 
recollir mostres de femta. 
L'encarregat de fer-ho serà un agent 
cívic que anirà acompanyat d'un 
funcionari municipal.

El setembre de 2020 es va encetar la 
campanya “Per una Vila Neta” per 
conscienciar la població, però 
especialment les persones que tenen 
gossos, de la necessitat de mantenir 
l'espai públic net d'excrements i 
orins.

Amb l'objectiu d'avançar en la lluita 
contra l'incivisme i acabar amb els 
excrements a la via pública, 
l'Ajuntament es va comprometre a 
assumir el cost de les analítiques 
ADN dels gossos censats a Vilanova 
del Camí, en un primer moment fins 
al novembre del 2020 i es va ampliar 
finalment fins al gener del 2021.

Les analítiques per a les famílies que 
adopten o compren un cadell, són 
gratuïtes fins que el cadell té quatre 
mesos.

Recordeu que cal portar els 
gossos lligats a tot el 
municipi, també al Parc 
Fluvial. Els gossos de raça 
perillosa també han de 
portar morrió.

La regidora Carlota Silva s'ha sorprès 
de la gran quantitat d'animals de 
companyia que hi ha al municipi i ha 

agraït, tant als agents cívics com a la 
Policia Local, la seva tasca 
informativa i de sensibilització que 
van fer a l'inici de la campanya.

Des de la regidoria de Salut Pública a 
càrrec de Carlota Silva, han decidit 
allargar el termini per fer aquestes 
analítiques fins el mes de setembre 
per tal de donar un marge prudencial 
a les famílies que acaben de censar al 

seu animal de companyia.

La primera fase de la campanya, 
però, ha estat l'actualització de les 
dades del cens dels animals de 
companyia que va començar el 
passat mes d'abril.

Recordeu que és 
obligatori: censar els 
animals de companyia, 
renovar aquestes dades 
cada cinc anys, posar-li el 
xip i la placa identificativa, 
així com fer el CAN-ID.

Carlota Silva també ha agraït a la 
ciutadania la seva implicació en 
aquesta campanya: “Estem avançant 
cap a una Vila més Neta i això suposa 
que cada vegada hi ha més persones que 
recullen les deposicions dels seus gossos 
i que dilueixen els seus orins. Aquestes 
persones són un exemple per a les que 
encara es resisteixen a fer-ho bé!”

Recordeu que en cas de no 
tenir el CAN-ID abans de 
finalitzar el 2021, podeu 
ser sancionats.

De manera simultània a 
l'actualització del cens s'ha treballat 
en coordinació amb dues clíniques 
veterinàries del municipi: Vilavet 
Veterinaris i ADN veterinaris, per fer 
les analítiques d'ADN, altrament 
conegudes com CAN-ID, als gossos 
correctament censats.

Incomplir les 
ordenances pot 
comportar sancions de 300 
fins a 700 €.

Dins la campanya “Per una Vila Neta” 
l'Ajuntament regala als propietaris 
dels gossos censats una ampolla per 
facilitar la neteja dels orins. La podeu 
demanar a les clíniques veterinàries 
quan aneu a fer l'analítica CAN-ID.

Vila
neta
enga

nxa’
t 

al civisme
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Des del gener també s'han fet un seguit de 
millores i actualitzacions de zones verdes que 
han implicat petites obres. I és que algunes 
places o parcs, fins i tot parterres, necessiten una 
actualització. És el cas de la plaça Calcinaia, on 
s'ha fet una obra i un canvi de vegetació 
important. També a la plaça Vilarrubias, on s'ha fet 
una actuació en els parterres. També s'ha incidit 
en les tres rotondes de la C244 i a la plaça de la 
Font de la Pregona. I s'ha finalitzat la primera fase 
del projecte de millora de la plaça del Joc de la 
Pilota, del parc de Puig d'Andela, al PMUr3 i s'ha 
fet la modificació del pati de l'entrada de La 
Baldufa. Però sens dubte, una de les obres més 
importants d'aquest semestre ha estat la creació 
de l'espai de dol perinatal al cementiri municipal.

Un altre dels eixos estratègics del Vilanova Natura 
és la protecció de la fauna. I en aquest sentit, 
durant aquests semestre s'ha fet la instal·lació de 
nius per a orenetes, ratpenats, i altres espècies 
que són els insecticides naturals contra els 
mosquits, per exemple. 

El projecte s'estructura en cinc parts: 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.

Amb aquest objectiu, i complint un compromís 
municipal, s'han anat reduint progressivament les 
zones de gespa i també s'ha modificat la 
vegetació i el sistema de rec de la plaça dels 
Claramunt i de la plaça Calcinaia i s'ha millorat el 
de la plaça Vilarrubias. 

És important destacar que, quan es projecten les 
actuacions de jardineria, es té molt en compte 
altres factors com el manteniment que 
requereixen aquests espais o la gestió de l'aigua. 
En aquest sentit, la Brigada de jardineria està 
utilitzant majoritàriament aigua freàtica i no 
potable i rec gota a gota que contribueixen a una 
major eficiència i a un estalvi econòmic important.

Pel que fa a la gestió i reordenació vegetal, la 
brigada ha fet diferents actuacions en el marc del 
projecte Vilanova Natura. Concretament s'han 
realitzat tasques de jardineria a la plaça Major, al 
carrer 11 de Setembre, Papa Joan XXIII, Igualada i 
la primera fase del carrer de la Font. També s'han 
realitzat diferents treballs a la plaça del Mercat, al 
Parc Fluvial i al polígon Industrial.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va posar en 
marxa el passat mes de gener el projecte Vilanova 
Natura, un projecte transversal que neix amb la 
voluntat d'anar transformant  la ciutat per fer-la 
més sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient. L'objectiu és avançar cap a una Vilanova 
més amable, més neta i més cívica, amb més 
zones verdes i més zones de descans que 
afavoreixen la socialització, una ciutat atractiva 
per viure i amb un alt valor afegit.

Vilanova del Camí millora les seves zones 
verdes en el marc del programa Vilanova Natura
Vilanova del Camí millora les seves zones 
verdes en el marc del programa Vilanova Natura

Donar menjar als ànecs i altres animals, com peixos, 
coloms o gats -fora de les colònies estipulades-, es 
considera una infracció de l'Ordenança de Civisme i 
Convivència i pot suposar una sanció de fins a 120 €.

L'àrea de Medi Ambient ha instal·lat tres cartells 
informatius al Parc Fluvial que recorda que donar 
menjar als ànecs i altres aus, està prohibit. 
L'Ajuntament disposa d'una ordenança reguladora de 
Civisme i Convivència que prohibeix expressament 
donar menjar als animals a la via i els espais públics, 
inclosos el Parc Fluvial.

El regidor de Medi Ambient, Rafael Gabarri, alerta que 
“aquests animals ja disposen d'aliments naturals al seu 
entorn i que s'alimenten de forma autònoma. El pa i altres 
tipus de menjar els provoca una sobrealimentació i una 
afectació severa de la seva salut, ja que aquests aliments 
no formen part de la seva dieta”.

“A més de fer-los sedentaris, afegeix el regidor, provoca 
que les cries no aprenguin mecanismes de supervivència”.

Donar menjar als ànecs o altres 
animals a l'espai públic suposa 
una infracció i es castigarà amb 
sancions de fins a 120 €

Dedica’t al 
que tu saps... 
el teu negoci

Nosaltres ens 
n’ocupem 

de la resta

L’eina perfecta per a la gestió online del seu negoci.

Facturació

al núvol

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

1 mes de prova GRATUÏT
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La participació de Joan Laporta en la inauguració de 
la Cruyff Court de Vilanova del Camí va aixecar una 
gran expectació.

“Aquests espais són més que camps de futbol, són 
espais de trobada, de convivència, de compartir valors 
com la generositat o l'amistat. Aquesta inauguració 
arriba en un moment important, en ple procés de 
recuperació de la pandèmia, que ha estat especialment 
virulenta a Vilanova del Camí. I estem especialment 
contents perquè suposa un respir per als nostres 
infants i joves.”

L'alcaldessa, en nom de la ciutat va donar les 
gràcies a la Fundació Cruyff, a la Fundació La Caixa 
i a la Fundació Barça per compartir aquest projecte 
amb Vilanova del Camí. I també va agrair a les 
escoles i a l'institut, així com al CFS Vilanova i el CE 
Anoia la seva predisposició i la seva complicitat per 
celebrar amb èxit aquest acte.

Johan Cruyff va estar molt present a Vilanova del 
Camí on es va honorar la seva figura com a jugador 
i entrenador però també el seu llegat, generós i 
valent. La seva filla, Susila Cruyff, que presideix la 
Fundació Cruyff, va recordar l'encàrrec del seu 
pare.“El meu pare volia que tots els nens i nenes 
poguessin jugar a futbol al carrer i en espais públics i 
això és el que intenten fer des de la Fundació Cruyff en 
col·laboració amb la Fundació “la Caixa” i la Fundació 
Barça. 

“Seguim honorant la memòria de Johan Cruyff. Un 
jugador que va transformar el futbol en art i pare genuí 

d'un estil de futbol que seguim al Barça (...) “En Johan 
va ser un home valent, desacomplexat, que deia sempre 
el que sentia; generós, decidit i amb un punt de 
genialitat que només tenen els escollits”

Noemí Trucharte, l'alcaldessa de Vilanova del Camí, 
va mostrar-se satisfeta i orgullosa de comptar amb 
un d'aquests 15 camps, ja que és una instal·lació 
molt important per Vilanova del Camí. 

La presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff; 
el president del FC Barcelona i de la Fundació 
Barça, Joan Laporta; el director corporatiu 
d'Educació i Màrqueting de la Fundació “la Caixa”, 
Xavier Bertolín, i l'alcaldessa de Vilanova del Camí, 
Noemí Trucharte, van inaugurar l'1 de juny el 
Cruyff Court Vilanova del Camí amb la intenció de 
promoure l'esport entre els infants i joves de la 
localitat.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d'ús 
lliure que tenen com a propòsit fomentar l'esport i 
inculcar valors com ara la responsabilitat, la 
integració, el joc en equip i la superació personal, i 
també aconseguir prevenir el sedentarisme i 
l'obesitat infantil. 

- Joan Laporta, president del FC Barcelona i de la 
Fundació Barça

- Noemí Trucharte, l'alcaldessa de Vilanova del 
Camí

Susila Cruyff i Joan Laporta inauguren el 
Cruyff Court de Vilanova del Camí
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El primer torneig inclusiu de CE Anoia ha deixat sense 
paraules l'entitat que va viure el 13 de juny una jornada 
inoblidable. Els quatre equips participants: Dream Team 
Anoia, Adisga Gavà, Sitges i Insercor Cornellà, van donar-
ho tot i van gaudir de valent practicant el futbol. 

Des del club també es mostren molt satisfets amb la 
resposta del públic que va animar als equips (fins i tot 
amb bombos) i va acompanyar-los al llarg d'aquesta 
jornada tan especial. 

Des de fa dos mesos el Club Esportiu Anoia ha format el 
Dream Team Anoia, de la mà del Grup Àuria i del Club 
Aidar -de l'Associació Salut Mental Catalunya Anoia. El 
projecte inclusiu aplega més d'una quinzena de persones 
amb discapacitat física o intel·lectual que es troben cada 
dimarts per compartir un temps de pràctica esportiva i 
de lleure.  

Des de l'entitat es mostren molt agraïts amb el suport 
institucional, associatiu i particular que han rebut per 
tirar endavant aquest primer torneig inclusiu i esperen 
poder donar continuïtat al projecte.

Segons afirma Raúl Martos des del Club Esportiu Anoia, 
aquell diumenge van viure “la festa del futbol”. Tal com 
esperaven, la participació va ser el més valuós per als 
quatre equips. Al final, tots van lluir amb il·lusió la 
medalla i el trofeu, perquè no hi va haver ni guanyadors 
ni perdedors. Fins i tot van corejar plegats “campions, 
campions...” abans del lliurament de premis. 

El I Torneig Inclusiu esdevé 
'la festa del futbol' pel CE 
Anoia amb una jornada 
inoblidable

Campionat i ascens per al 
Cadet A del Futbol Sala 
Vilanova
A falta d'un partit per finalitzar la lliga, els cadets van 
posar el colofó a una temporada extraordinària, on tret 
d'un empat, han comptat tots els seus enfrontaments 
com a victòries. El mèrit és encara major tenint en 
compte que el 90% de la plantilla està formada per 
cadets de primer any.

Després de dues temporades difícils, marcades per la 
pandèmia, el club destaca “aquest èxit sense precedents 
en la història del club, fruit de l'esforç i el treball continu”. 
Asseguren que “és un premi per a l'equip però també 
per a tota la família del Futbol Sala Vilanova i per 
extensió, per a l'esport municipal”. 43

L'amateur femení es proclama campió de lliga després 
de vèncer en l'últim partit al FC Levante las Planas per  
0-3.
Des del club agraeixen l'escalfor de l'afició que es va 
desplaçar a Sant Joan Despí per donar a l'equip tot el 
suport del món. 

L'equip jugarà a primera la pròxima temporada. 

L'amateur femení del 
CE Anoia puja a primera
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esports
Els prebenjamins del CE 
Anoia s'han proclamat 
campions de Lliga

Des de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, l'alcaldessa 
Noemí Trucharte, va felicitar l'equip de campions el 
mateix dissabte i després van gaudir d'un berenar 
acompanyats de l'alcaldessa i del regidor d'Esports, 
Rafael Gabarri.

El cap de setmana del 12 i 13 de juny, els 
prebenjamins del CE Anoia, van proclamar-se 
campions de Lliga. Aquests petits grans jugadors han 
disputat una temporada increïble en la qual han estat 
invictes. Han aconseguit encaixar 110 gols en 
porteria contrària i només els han aconseguit marcar 
un gol a la seva porteria.

Des del CE Anoia destaquen l'excel·lent treball que 
l'equip ha realitzat i les famílies també reconeixen la 
magnífica tasca dels entrenadors Dani i Kevin.

El Club Gimnàstic Ballerina 
campió a la Final de CCEE 
de Rítmica

En categoria Junior 2, amb aparell de pilota, Berta Tiana es 
proclama campiona de la categoria; Ainara Busquets, 
subcampiona; Gemma Rodríguez assolí el bronze; Júlia 
Rodríguez aconseguí la vuitena posició i Judith Guillén 
assolí la dotzena posició.

Amb aquesta competició les gimnastes han finalitzat una 
gran temporada on han sigut capaces de superar-se a base 
d'esforç i dedicació. “Volem felicitar-les per tot el que han 
aconseguit, i donar les gràcies  per la seva entrega”, expressen 
des del club.

El club vilanoví va disputar el passat diumenge, 13 de juny, 
l'última competició de la temporada, amb la final de 
gimnàstica rítmica individual CCEE. 

En categoria aleví 2 (mans lliures), Claudia Pérez es 
proclamava campiona de la categoria; Abril Quintana 
assolia el bronze; Lucía Rodríguez aconseguia la quarta 
posició, i l'Èlia Muñoz la vuitena posició.

I per finalitzar la jornada, en la categoria sènior 2, amb 
aparell de cèrcol Duna Monroy es va proclamar campiona, 
assolint l'or i Judit Vitoria aconseguí la segona posició.

El CF Vilanova presenta 
un nou projecte de club 
per recuperar els equips 
base

El president del club, Carles Fernández, explica que 
la intenció és donar cabuda al CF Vilanova a tots els 
nens i nenes que els agrada el futbol. Assegura que 
l'objectiu del club és tenir equips a totes les 
categories, des de babys a juvenils.

La directiva del CF Vilanova va presentar l'11 de 
juny, a Can Papasseit, un nou projecte de club 
amb la voluntat d'iniciar durant la temporada 2021-
2022 una línia de futbol base. 

Medalla de bronze per a 
Alba González al Campionat 
de Catalunya cadet de 
Taekwondo
L'escola Furio Jol de Vilanova del Camí participava amb 
Alba González en la categoria cadet en menys de 41 
quilos. Va ser un bon campionat per a l'Alba que 
guanyava el seu passi a semifinals amb solvència (27-7) i 
cedia davant l'actual campiona de la categoria per 
diferència de punts. 

D'aquesta manera la vilanovina aconseguia una 
merescuda medalla de bronze, en el seu primer 
campionat de Catalunya en categoria cadet. 

Des del club vilanoví estan molt contents amb l'evolució 
d'Alba i el seu primer pòdium en aquesta estrena de 
categoria. 

L'entrenador Jonathan González, sempre agraït amb els 
esportistes de l'escola, té més motius en aquesta ocasió 
per sentir-se satisfet d'aquesta bona representació. 



el nou espai de seguretat 
ciutadana de Ràdio Nova 
de la mà dels Mossos 
d'Esquadra
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Amb l'arribada de l'estiu, la policia intensifica les 
campanyes de prevenció. D'una banda, perquè ens 
absentem dels domicilis si marxem de vacances, i de 
l'altra, perquè els comerços viuen un augment de 
l'activitat. Els dos escenaris impliquen major 
vulnerabilitat.

Des de l'Oficina de Relacions a la Comunitat de 
Mossos d'Esquadra, l'agent Rubén Rubio assenyala la 
importància de no publicar a les xarxes socials els 
nostres plans de vacances; ni quan marxem, ni a on 
anem. “Hem comès l'error”, assenyala, “d'acceptar a les 
xarxes socials persones que no són amics”, amb la qual 
cosa els nostres moviments poden quedar al 
descobert per a molta gent i fer-nos més vulnerables.

Durant el viatge Mossos recomana màxima atenció 
per controlar el nostre equipatge i no caure en 
algunes estafes prou habituals en aquesta època, com 
la del “punxa rodes” quan anem per la carretera. Les 
àrees de servei són també escenaris on cal extremar 
precaucions. 

Deixar a alguna persona de confiança la clau de casa 
per buidar la bústia o apujar i abaixar persianes, és una 
altra de les recomanacions que ens fan des de Mossos 
per deixar la llar una mica més protegida. També hem 
de multiplicar les mesures de seguretat si anem a un 
entorn que no és el nostre i és desconegut, i estar 
alerta dels robatoris en espais de molta afluència i on 
sovint ens relaxem, com ara les platges.

“Positiva-ment”

Consells de prevenció durant les vacances 
en l'últim programa Proactives de la 
temporada  la Covid en la Salut Mental
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Les doctores Venteo i Guzmán parlen a Ràdio Nova de la protecció solar 
per a evitar lesions i altres afeccions a la pell

Amb l'arribada de l'estiu, augmenten les activitats a l'aire lliure i per tant, també  augmenta l'exposició 
al sol. Les doctores Verónica Venteo i Karina Guzmán de l'EAP de Vilanova del Camí indiquen que si es 
vol prendre el sol, cal fer-ho amb cura, perquè només 15 minuts d'exposició a les radiacions 
ultraviolades poden danyar la pell.

La doctora Karina Guzmán assegura que es pot gaudir de les activitats a l'aire lliure sense posar en 
perill la nostra pell. Per això, és aconsellable fer exposar-se al sol de manera gradual, evitar les hores 
centrals del dia, hidratar-nos bé i utilitzar roba lleugera i còmode, barret o gorra. És molt important 
també utilitzar un protector solar de factor alt, si pot ser per sobre de 30, i que protegeixi tant dels 
rajos A -principals responsables de l'envelliment prematur de la pell-  i dels rajos B -responsables de les 
cremades. Aquestes radiacions poden afectar el sistema immunitari i contribuir al risc de patir càncer 
de pell. 

Davant una excessiva exposició solar, poden sorgir diferents patologies. Les més freqüents, explica la 
Dra. Verónica Venteo són les cremades solars que es poden tractar amb compreses humides, aigua 
freda i crema hidratant. Però n'hi ha d'altres més complicades. Per això, davant qualsevol alteració a la 
pell, com taques, canvis en la forma o el color de les pigues, aparició de crostes que cauen o altres 
lesions, cal consultar al metge de capçalera. 

Sílvia Juvé va entrevistar diferents professionals 
del PALL, els pisos tutelats, i Patricio Márquez, va 
parlar amb Maxi, un dels usuaris d'aquests pisos 
per conèixer de primera mà, la seva experiència.

Enric Chenoll i Robert Batalla van entrevistar el 
psicòleg Eduardo Recuero, director de la llar 
residència Verdaguer, i Batalla, que n'és usuari, 
va donar-ne la seva opinió a partir de la seva 
experiència personal.

Durant el programa també vam poder escoltar la 
crítica als mitjans de comunicació que va fer 
Roser Nadal, després d'analitzar el tractament 
que van fer sobre la salut mental en les notícies 
publicades arran de les amenaces que van rebre 
diferents càrrecs polítics i institucionals.

El Club Social Aidar de l'Associació Salut Mental 
Catalunya-Anoia va centrar el Positiva-Ment del 
mes de juliol en donar a conèixer alguns serveis 
com els pisos tutelats o les residències que com 
la Llar Verdaguer, acullen persones amb malaltia 
mental.

El Club Social Aidar parla al 
Positiva-Ment dels pisos tutelats 
o les residències per a persones 
amb trastorns mentals

Podreu escoltar el Positiva-Ment, 
el Proactives i el Salut des del CAP 
al podcast de cada programa 
a radionova.cat.

“Proactives” 


