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Amb la 
confiança

79 persones aspiren a les 
23 places de peons de neteja 
municipals
VILANOVA DEL CAMÍ

Un total de 79 persones han 
estat admeses a la convocatò-

ria de les 23 places per a peons de 
neteja que ha convocat l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, una 
d’elles reservada a personal amb 
discapacitat. Els dies 22, 23 i 26 
de juny es faran els exàmens a les 
aspirants al Centre d’Innovació 
Anoia; el primer dia la prova de 
català; el segon, la prova pràctica i, 
per últim, l’entrevista. 

A les proves de peó només han 
quedat dues persones excloses al 
concurs per no acreditar la posses-
sió del certificat d’estudis primaris, 
equivalent o superior. 

D’altra banda, també s’han fet 
públics els noms de les persones 
admeses a la convocatòria de la 
plaça d’Encarregat de la Brigada 
de Neteja que només són dues: un 
home i una dona. Hi ha 6 persones 
excloses del concurs per no acredi-
tar el període mínim de dos anys 
d’experiència com a coordinador, 
director o encarregat d’un equip 
de treball. 

En aquest cas, els dos aspirant 
a la plaça d’encarregat hauran de 
fer les proves el dia 27 de juny, a 
l’Ajuntament. 

Les llistes estan publicades a la 
pàgina web municipal. 

Celebració del Bicentenari 
Marista a la basílica de Santa 
Maria

IGUALADA

El passat 6 de juny, festivitat de 
Sant Marcel·lí Champagnat, la 

família marista d’Igualada va cele-
brar una eucaristia commemorant 
els 200 anys de la institució. Va tenir 
lloc a la basílica de Santa Maria, a 
les 19 h, presidida pel bisbe de Vic, 
monsenyor Romà Casanova, i con-
celebrada per preveres de les parrò-
quies d’Igualada i Jorba. L’església 
es va omplir d’alumnes, exalumnes, 
germans, mestres, antics professors, 
famílies, monitors i gent propera als 

Maristes. També es va comptar amb 
una representació de l’Ajuntament 
d’Igualada. La cerimònia va ser molt 
viscuda i emotiva.

Dos-cents anys d’un somni. Un 
somni que va prendre forma en un 
humil racó de França, a la Valla, en 
persones ben senzilles. Un somni 
que ara mateix segueix viu al cor de 
milers i milers de persones de cultu-
res ben diverses.

Maristes, 200 anys. Agraïts amb 
el passat, vivint el present i engres-
cats pel futur!

El Consorci de Salut i Social de Catalunya 
premia l’Hospital d’Igualada en la segona 
edició dels premis CSC /ARQ

Dijous passat es van lliurar, a 
Barcelona, els premis Benchmark 
Sanitari 3.0 als hospitals de refe-
rència i als hospitals d’alta de tec-
nologia de Catalunya que partici-
pen en la xarxa d’hospitals associ-
ats del projecte ARQ. 

El projecte CSC/ARQ examina 
l’anàlisi del rendiment i la quali-
tat que busca superar la limitació 
actual de les fonts d’informació 

i permetre que els centres que 
hi formin part puguin compartir 
quelcom més que dades i resultats. 

Així, es van repartir diversos 
premis en tres categories de cen-
tres: a hospitals d’alta tecnologia, 
a hospitals bàsics i a hospitals de 
referència, que és on es troba clas-
sificat l’Hospital d’Igualada. Es van 
donar els premis a l’excel·lència 
mèdica i a la quirúrgica. Aquest úl-

tim és el que van concedir al centre 
igualadí. 

D’altra banda, es van entregar 
diplomes als dos hospitals bàsics, 
de referència i d’alta tecnologia. 
Així, el mateix centre de la capital 
de l’Anoia va rebre els diplomes 
de benchmark en l’indicador de 
cirurgia major ambulatòria i en el 
de mortalitat. 

L’alumnat tria millores per a les escoles en 
el marc d’un procés participatiu
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquesta setmana ha començat 
un procés de participació als 

centres d’ensenyament de primària 
vilanovins per tal que l’alumnat triï 
com invertir la partida econòmi-
ca que l’Ajuntament ha destinat 
a aquesta acció. En total, 15.000 
euros que serviran per portar a ter-
me diferents projectes de millores 
als tres centres.

Tots els alumnes, des de pàr-
vuls fins a 6è, podran votar a les 
tres escoles, on trobaran les but-
lletes que s’han distribuït amb les 
propostes que els mateixos centres 
s’han considerat interessants in-
corporar, “juntament a altres que 
hem incorporat des de l’Ajunta-
ment”, segons explica la regidora 
de Participació Ciutadana, Imma 
González. En aquest cas, però, es 
tracta de propostes més genèri-
ques, com ara l’adquisició d’un 
equip de so que es pugui cedir a 
entitats o activitats al municipi, in-
versions a la via pública o un cicle 

de conferències, xerrades i taules 
rodones. Amb major probabilitat, 
com reconeixia González, els alum-
nes triaran d’altres més engresca-
dores que els afecten directament 
en la seva activitat diària al centre, 
com ara la instal·lació d’un rocò-
drom, taules de ping-pong, gron-
xadors, construccions per al pati... 

Els diners s’han distribuït de 
manera proporcional en tres parts: 
5.000 euros per a cadascun, una 
decisió que no ha estat rebuda 
amb la mateixa conformitat als 

centres. Segons la regidora, “sa-
bem que no tots tenen les matei-
xes necessitats, però l’Ajuntament 
ja s’està fent càrrec, i a més, es 
tracta que aquesta inversió no fos 
tant d’estructura o infraestructura 
sinó de caire més lúdic i que la po-
guessin triar els nens”. 

El procés de votacions acaba 
demà divendres. El dia 20 s’obriran 
les urnes i es notificarà el resultat 
de les propostes guanyadores als 
centres. 

Inicien les actuacions de control de colònies 
de gats
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

L’Ajuntament de Sant Martí Ses-
gueioles ha iniciat un projecte 

de control de colònies de gats al 
municipi, a través d’una subven-
ció del Servei de Salut Pública de 
Diputació de Barcelona. L’empresa 
encarregada de fer-ne el control 
serà Biodiversitat.

Els gats de carrer tenen unes 
característiques peculiars, i la se-
va presència provoca una sèrie de 
problemes i inconvenients que cal 
minimitzar.

Per tal de conviure amb 
aquestes colònies de gats, cal que 

aquests animals estiguin identifi-
cats i superin un control sanitari i 
per tant estiguin sans i esterilitzats 
quirúrgicament, amb l’objectiu de 
mantenir una població estable i 
evitar problemes associats al zel 
(baralles, marcatge territorial, mi-
ols...). També és important alimen-
tar-los correctament, de manera 
que millorin les seves condicions 
físiques, i que alhora evitem la pre-
sència d’aliment orgànic als racons 
de la via pública.

Cal dir que totes aquestes ac-
tuacions seran dutes a terme per 
veterinaris que garanteixen la qua-

litat de l’assistència, i que els gats 
rebran una atenció continuada a 
través de voluntaris que s’encar-
regaran de mantenir-los, amb la 
col·laboració de personal tècnic 
municipal.

És important que tots respec-
tem les actuacions que es portaran 
a terme, i que evitem la sobrea-
limentació dels gats que a partir 
d’ara rebran aquest tractament.

Per a més informació, podeu 
dirigir-vos a les oficines de l’Ajun-
tament.

La CUP demana un replantejament del 
model de Festa Major
IGUALADA

Segons la CUP, la Festa Major 
d’Igualada avança gràcies a la 

tasca i energia de les entitats que 
any rere any introdueixen canvis i 
millores a la mateixa, anant molt 
per endavant de la tasca de la regi-
doria de Cultura i del govern que, 
amb la seva inacció, demostren 
estar mancats de model.

Pel que fa als números, la 
CUP destaca que, malgrat créixer 
l’aportació a la Coll@nada, aques-
ta encara es manté sota uns ba-
rems molt baixos, ja que concentra 
el 5% de tot el pressupost quan 
fan més del 20% d’activitats de la 
festa. Igualment, destaca l’alt cost 

d’algunes activitats (com l’especta-
cle del pregó, que suposen un 8% 
de tota la despesa de Festa Major), 
així com la gran despesa en equips 
de so i llums.

Per a la CUP, l’essència de la 
Festa Major són els actes partici-
patius, populars i folklòrics, i creu 
que cal reivindicar-ne el seu pa-
per central en la festa. Cal dotar 
aquests actes de la importància, 
centralitat i espais necessaris per 
al seu lluïment, cosa que no ha 
d’anar contra la diversitat d’oferta 
a diferents públics. Igualment, cal 
un criteri sòlid a l’hora de valorar 
econòmicament la participació dels 
diferents grups de cultura popular 

a la festa, ja que en l’actualitat hi 
ha desigualtats molt notables.

Finalment, la CUP demana un 
replantejament del model de ges-
tió de la festa, ja que els canvis so-
ferts en els darrers anys han fet el 
model actual s’hagi quedat obso-
let, i demana obrir el disseny i ges-
tió de la festa a les diferents enti-
tats participants. Igualment, creu 
que cal incidir en la transparència 
de la festa i que hauria de ser la 
pròpia regidoria que fes públics els 
costos, un cop acabada la festa.

Candidatura d’Unitat Popular 
d’Igualada

Consorci de Salut i Social de Catalunya 


