
Botí de 250 euros en un 
atracament a Caixa Penedès

Sucursal de la Caixa Penedès que va ser atracada el  dijous dia 11 fèlix

// redaCCió

Un individu es va endur 
250 euros en un atracament 
a la sucursal de la Caixa 
Penedès de la plaça Xoriguer. 
Els fet van passar el dijous dia 
11, quan una persona va en-
trar a l’entitat bancària ame-
naçant els empleats amb un 
objecte no identificat, segons 
els Mossos d’Esquadra, dema-
nant tots els diners. L’ober-
tura retardada de les caixes 
fortes només va donar opció 
a l’atracador d’endur-se 250 
euros de la finestreta. L’in-
dividu va fugir a peu per la 
plaça Xoriguer i de moment 
no ha estat detingut.

D’altra banda, Els Mos-
sos d’Esquadra van rebre, 
el dia 11, la denúncia d’un 
constructor de Vilanova i la 
Geltrú per amenaces per im-
pagament d’una quantitat 
important de diners, sense 
precisar quina. Els Mossos 
estan investigant aquest 
cas.

L’atracador va 
agafar els diners i 
va fugir a peu per la 
plaça Xoriguer

 Zoom

Novena trobada d’originaris de Corcoya. El passat 
diumenge es va celebrar a la Masia Cabanyes la trobada 
entre els  vilanovins originaris d’aquest municipi sevillà. A 
l’acte van assistir el subsecretari d’Interior del Govern cen-
tral, Justo Zambrana (a la foto, al mig), natural de Corcoya, i 
l’alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena. 
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Redacció. L’Ajuntament commemorarà divendres 26 el 
Dia Internacional per l’Alliberament Gai, Lèsbic, Transsexu-
al i Bisexual  amb una conferència i un manifest. La xerrada 
serà al saló de plens a dos quarts de dotze del migdia i la lec-
tura del manifest tindrà lloc a la plaça de la Vila a les dotze.

Commemoració del Dia 
Internacional Gai i Lèsbic a Vilanova 

Breus
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Desperta! per la 
Festa dels PPCC

// redaCCió

L’associació cultural Des-
perta! reivindica la Festa Na-
cional dels Països Catalans, el 
dia de Sant Joan. Per celebrar-
la ha organitzat diversos ac-
tes, entre ells, una revetlla a 
la plaça dels Carros.

Abans, avui a quarts de 
vuit de la tarda i a la sala 
d’actes del Servei de Català, 
a la Rasa del Miquelet, es pre-
sentarà el llibre vine al Sud! 
Guia lúdica del País Valencià. 
L’autora, Núria Cadenes, que 
va descobrir el País Valencià 
ara fa 10 anys quan se n’hi va 
anar a viure, es pregunta el 
perquè del grans desconei-
xement que hi ha entre els 
territoris de l’àmbit català. 

Després de la presentació hi 
haurà una taula rodona amb 
la mateixa Cadenes, barcelo-
nina d’origen, Rosa Calafat, 
mallorquina i psicolingüista, 
Marta Serra, demògrafa del 
Rosselló, i Antoni Arrufat, 
professor de català a Vilanova 
però originari de la Franja.

A més de col·laborar amb 
l’AV de Sant Joan en la recep-
ció de la Flama del Canigó, 
que s’escampa per tots els 
territoris de parla catalana, 
a la tarda. A partir de quarts 
de dotze de la nit, Desperta! 
ha organitzat una revetlla al-
ternativa, amb música cata-
lana amb què festejar alhora 
la Festa Nacional comuna i 
l’arribada de l’estiu.

S’avancen les obres d’Escolapis i 
comencen les de la plaça Xoriguer

// redaCCió

L’Ajuntament ha decidit 
avançar les obres del tram 
del carrer dels Escolapis que 
queda per reurbanitzar. A 
partir del 29 de juny comen-
çaran els treballs en el tram 
comprès entre el carrer de 
l’Almirall Colom i el carrer 
de Tetuan, en una interven-
ció que es farà en diferents fa-
ses i que durarà cinc mesos. 
Primer hi haurà un treball de 
demolició, posteriorment, de 
pavimentació i millora del 
subministrament d’aigua, 

i, finalment, d’enllumenat 
i col·locació de mobiliari 
urbà.

Mentre durin les obres 
estarà permès el pas de via-
nants per accedir a domicilis 
i comerços, però no la cir-
culació de vehicles. Els par-
ticulars no podran, doncs, 
accedir als seus guals, per la 
qual cosa se’ls farà un des-
compte en la taxa municipal  
proporcional a la durada de 
les obres. L’Ajuntament tam-
bé els ofereix la possibilitat 
de reservar una plaça als 

pàrquings municipals de les 
Casernes i la plaça Charlie Ri-
vel amb un cost de 37 euros al 
mes mentre duren aquestes 
obres, incloses dins del Fons 
Estatal d’Inversió Local.

La Xoriguer, en marxa
Un altre dels espais públics 
vilanovins afectats per les 
obres és la plaça Xoriguer, 
en la qual s’estan fent diver-
ses obres de millora des de 
dimarts passat i té l’accés 
restringit a alguns dels seus 
sectors. Concretament s’es-

tan reparant els murs, les 
bancades i les jardineres que 
envolten la plaça, a banda de 
canviar totalment els seients 
de les graderies. També es 
repintarà i arranjarà alguns 
elements del mobiliari urbà, 
com ara els bancs, les ciste-
lles i la font, es canviaran tots 
els jocs infantils, que queda-
ran tancats i amb un terra de 
seguretat. A més, es posarà 
sauló a la resta de la plaça i 
es millorarà la vegetació. El 
pressupost de les obres és de 
36.800 euros. 


