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Vilanova celebra l’èxit de
la Fira del Comerç i aposta
per la seva continuïtat
 El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Palacios, agraeix l’esforç

dels expositors i la participació de les entitats en la setzena edició
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El bon temps i l’alta participació
van acompanyar la celebració de
la 16 Fira del Comerç i la Indústria
de Vilanova del Camí. La població
vilanovina va respondre a la cita
amb el comerç local, i els estands
instal·lats a Can Papasseit van ser
molt concorreguts al llarg del cap
de setmana. Així ho va valorar dilluns el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica,
Francesc Palacios, que va aﬁrmar
que aquesta «ha estat una ﬁra
molt lluïda gràcies a l’esforç dels expositors i a la participació de les entitats».
Una dinamització necessària
El nou regidor de Promoció Econòmica es va mostrar satisfet de la
col·laboració amb l’ACI i del treball
conjunt que han portat a terme en
aquesta ﬁra, un esdeveniment que
segons va remarcar «és necessari
per dinamitzar l’activitat econòmica del municipi». En aquest
sentit, Palacios va aﬁrmar que
continuaran «apostant per aquest
certamen i per estar al costat de l’ACI i els seus associats, amb els
quals volem continuar treballant
colze a colze».
«La necessitat de potenciar encara més la ﬁra no només s’ha posat de manifest sinó que serà una

Una quarantena d’expositors va omplir els estands de Can Papasseit

voluntat de la regidoria, que apostarà per aquest certamen de cara
a l’any que ve», va subratllar el regidor tot destacant que «en altres
municipis, per contra, en moment
de crisi, s’ha decidit retallar i suspendre aquest tipus d’activitat».
El regidor de Promoció Econòmica també va reconèixer i agrair
l’esforç dels expositors, que aquest
any han pogut compartir les seves
inquietuds en el Sopar de l’Expositor, una cita que s’ha tornat a re-

cuperar després del parèntesi de
l’any passat.
El primer tinent d’alcalde també va tenir paraules d’agraïment
per a les entitats vilanovines, que
han fet d’aquests tres dies de ﬁra
«una gran festa per a la població i
han omplert el programa amb activitats lúdiques i atractives per als
visitants». És per això que, segons
Palacios, «l’èxit de la ﬁra és també
en el 50% fruit d’aquesta participació».
AJUNTAMENT DE PIERA
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El Consell Comarcal
posa en marxa el Servei
de Mediació Ciutadana
REDACCIÓ | IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia,
en el marc de la Xarxa Local de Serveis de Mediació Ciutadana de
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona, ha creat
el Servei Comarcal de Mediació
Ciutadana. Aquest servei s’adreça
a totes les persones de la comarca
amb l’objectiu de resoldre de manera pacíﬁca els conﬂictes comunitaris i familiars. La mediació és
un mètode de resolució de conﬂictes en què un tercer neutral, el
mediador, actua per facilitar la
comunicació entre els participants
per resoldre un conﬂicte.
El servei és una eina comarcal
de resolució de conﬂictes adreçada a qualsevol municipi de l’Anoia per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin resoldre els seus
conﬂictes de forma dialogada,
conﬁdencial i gratuïta. Les de-

mandes d'intervenció que accepta el Servei de Mediació són aquelles que tinguin a veure amb el foment de la convivència ciutadana,
com ara: conﬂictes entre veïns,
conﬂictes derivats de la convivència en el municipi, ús de l’espai
públic, conﬂicte derivats de l’incompliment de les ordenances
cíviques, conﬂictes que es donin
en l’àmbit escolar, conﬂictes familiars, conﬂictes relacionats amb
organitzacions i entitats cíviques o
socials, conﬂictes derivats d’activitats econòmiques.
El Servei Comarcal de Mediació
Ciutadana depèn del departament de Benestar Social i Atenció
a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia. Per a més informació sobre el servei cal adreçar-se al Consell Comarcal de l’Anoia, truqueu al 93 805 15 85 o escriviu a mediacio@anoia.cat.

L’Ajuntament i els veïns
de Calaf acorden les
actuacions al nucli antic
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Una cinquantena de veïns van
assistir dissabte al taller participatiu
de la Llei de Barris, amb l’objectiu
d’acordar les línies principals de les
actuacions urbanístiques al nucli
antic. En diferents grups de treball,
els veïns van concretar propostes
d’actuacions per al carrer del Carme i Xuriguera, al carrer de Sant
Antoni i la plaça de les Eres, a la
plaça Ravalet i a l’avinguda de la
Pau. A la reunió hi van assistir el
primer tinent d’alcalde i regidor de
Planiﬁcació Territorial, Joan Caballol, i l’arquitecta municipal,
Anna Albin, que en primer lloc van
fer una valoració general de les
propostes fetes pels veïns en tallers
anteriors.
A continuació, els veïns es van
agrupar segons les diverses zones
d’intervenció de la Llei de Barris i,
juntament amb un dinamitzador,
van anar concretant les accions o

mesures que creien necessàries
per a cada àrea. Aquesta part del
taller va resultar molt interessant,
ja que els representants de l’Ajuntament van passar una estona
amb cada grup de treball comentant i valorant les diverses propostes, així com apuntant noves alternatives.
Finalment, es va procedir a la
posada en comú dels resultats del
taller, unes indicacions que s’han
d’acabar d’estudiar tècnicament i
que seran traslladades als professionals que redactin els projectes
constructius perquè les incloguin,
sempre que siguin viables.
Més seguretat per als vianants
En aquesta posada en comú va
quedar clar que una de les preocupacions generals és la velocitat a què circulen certs vehicles pel
nucli antic, de manera que posen
en perill els vianants.
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Milers de lectors ens trien
per saber què passa a la comarca
Piera ret homenatge als avis a la 64a Festa de la Gent Gran
 Aquesta setmana s’han celebrat els actes de la 64a Festa Gent Gran de Piera, entre els quals hi ha hagut el dinar
de germanor i l'homenatge als avis de més edat de la vila, que es va fer dimecres a la nau de Cal Sanahuja. Enguany,
s'hi han convidat 1.714 avis i àvies, de 70 anys o més. L'acte va tenir la presència del secretari de Família de la
Generalitat, Ramon Terrassa, i l'actor Armand Aguirre, el popular avi Benjumea de la sèrie El cor de la ciutat, que ja va
ser present dilluns en l'acte d'obertura i que va interpretar un fragment del monòleg Misterio Bufo, de Darío Fo.
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