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Una vilanovina, premiada a 
la China Fashion Week

Estefania de 
María va ser l’única 
persona occidental 
guardonada

El seu projecte 
va ser seleccionat 
entre els de prop   
de 2.000 aspirants

Estefania de María ha estat premiada amb la seva primera col·lecció fèlix

// REdacció

La vilanovina Estefania 
de María acaba de guanyar el 
segon premi de la 15a edició 
Hempel Award China Inter-
national Young Designers 
Contest. El certamen es va 
celebrar a la ciutat xinesa de 
Beijing i s’hi van presentar 
prop de 2.000 persones d’ar-
reu del món. Finalment en 
van seleccionar 32 projectes, 
i d’aquests el segon premi va 
recaure sobre la dissenyado-
ra vilanovina. A més, va ser 
l’única persona occidental 
guardonada i només ella va 
rebre tres premis.

De María va ser distingida  
també pels millors teixits 
elaborats i pel millor disseny 
espanyol.  El projecte és una 
col·lecció, i jo la vaig fer de 
dona, tardor-hivern, diu la 
creadora. En total va presen-
tar cinc estilismes, tots ells 
molt elaborats, on vaig fer 

Neàpolis i el seu 
entorn, amb 
connexió wifi

La jornada de portes obertes de dissabte, a Neàpolis fDG

// REdacció

L’Ajuntament ha adjudi-
cat la xarxa wifi de Neàpo-
lis a l’empresa Eurona Wifi  
Networks, SL, amb l’objectiu 
que tot l’entorn de l’edifici 
tingui connexió a Internet 
per ones. També disposarà 
d’aquest servei la plaça que 
queda darrere de les noves 
instal·lacions, un espai pen-
sat com a zona d’esbarjo. 

A més, segons ha explicat 
el primer tinent d’alcalde, 
Josep-Tomàs Álvaro, la vo-
luntat del govern és que en 
el futur tota la ciutat disposi 
d’aquest tipus de connexió, i 
especialment aquelles zones 

que no tenen actualment 
xarxa d’ADSL, com el polígon 
de Santa Magdalena. Des de 
Neàpolis s’instal·larà un radi-
oenllaç perquè tota aquesta 
zona pugui tenir connexió a 
Internet. 

Álvaro també ha anunciat 
que s’ha aprovat l’adjudica-
ció de la compra de disposi-
tius electrònics de telecomu-
nicacions i d’una centraleta 
per a la xarxa telefònica de 
Neàpolis a l’empresa AL-PI. 

D’altra banda, dissabte es 
va fer una nova jornada de 
portes obertes a Neàpolis da-
vant del gran èxit de públic de 
la setmana anterior.

des dels primers esbossos 
amb llapis fins als detalls 
finals. Els dissenys són molt 
artesanals i es componen de 
llanes enfeltrades, perforats, 
teles tenyides, treballs amb 
silicona i costures molt ori-
ginals. De María ha estudiat 

durant tres anys a l’escola de 
Felicidad Duce, a Barcelona, 
i aquesta és la seva primera 
col·lecció. Per aquest motiu, 
el fet d’haver rebut aquest 
premi significa una gran 
empenta en un món tan 
competitiu com és el de la 

moda i un guardó impor-
tant per al currículum. 

Ara ha de crear de nou la 
col·lecció per presentar-la en 
un concurs de moda a Bilbao. 
Els dissenys guanyadors es-
tan exposats en un museu a 
la Xina.

Al·legacions contra 
l’autorització 
ambiental de Cemex 

// REdacció

L’Associació de Veïns del 
Tacó ha anunciat que pre-
sentarà al·legacions a la sol-
licitud d’autorització ambi-
ental per adequar-se a la llei 
que ha presentat la fàbrica 
Cemex. La cimentera va pu-
blicat aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat el 
passat 13 d’abril i des de lla-
vors els veïns estudien l’expe-
dient per poder presentar les 
al·legacions corresponents. 
La data límit per fer-ho és di-
marts vinent.

Els veïns demanen des de 
fa temps la intervenció de 
l’Ajuntament i de la Gene-
ralitat per tal de millorar la 
qualitat de l’aire del nucli i 

solucionar el problema que 
pateixen des de fa anys per 
l’alt índex de partícules de 
pols a causa la proximitat de 
les indústries del polígon Ma-
sia d’en Barreres. Segons da-
des del Departament de Medi 
Ambient, el Tacó registra la 
segona pitjor qualitat d’aire 
de tot Catalunya i va superar 
el límit de contaminació de 
l’aire 111 vegades al 2006.

Com es recordarà, el polí-
gon es troba aturat des de fa 
quatre anys, en espera de la 
urbanització i del trasllat d’al-
gunes empreses. Això fa que 
no realitzin cap inversió  per 
posar al dia els aparells que 
eviten l’escampament de les 
partícules de pols en l’aire. 


