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Cooperavida demana un euro a 45.000 
vilanovins per a un orfenat al Nepal

L’ONG neix a 
Vilanova després 
de veure com viuen 
molts nens nepalís

La campanya 
s’enceta demà, amb 
una parada a la 
Rambla

Marc Calvet, amb els infants de l’orfenat de Nepal cooperavida

// redaCCió

45.000 vilanovin s x 1 euro = 
Vilanova dóna una llar als nens 
orfes del Nepal. És la consigna 
de la campanya que demà 
enceta l’ONG Cooperavida, 
una organització impulsa-
da per vilanovins i registra-
da a Vilanova. L’objectiu de 
la campanya, i el primer de 
Cooperavida, és adquirir la 
casa que allotja el Destitute 
Children Home.

El Nepal és un país pre-
ciós, amb una naturalesa 
salvatge i amb una inte-
religiositat, una multièt-
nica impressionant, en 
pacifisme, explica Marc 
Calvet, president i un dels 
fundadors d’aquesta orga-
nització que funciona des de 
final del 2007. El turista hi 
fa un tresc i marxa, però 
qui és una mica sensible 
veu una realitat. A Kat-
mandú, de nit sortíem i 

véiem com viuen els nens, 
dormint entre rates sobre 
flassades, esnifant cola... 
Quan ho veus, ho toques, 
ho olores, et crea un senti-
ment que et fa reaccionar, 
explica Calvet.

Per això Cooperavida, i 
per això aquest primer pro-
jecte de l’ONG: adquirir la 
casa que acull l’orfenat Des-
titute Children Home. Hi vi-
uen 19 nens i nenes, orfes, 
que gestiona una entitat 
nepalí. Però la casa és de 
lloguer amb el risc de que-
dar-se al carrer, malgrat el 
contracte. D’altra banda, 
els diners que es destinen 
al lloguer, podrien servir 
per acollir més nens, en un 
dels països més empobrits 
on el nen al carrer és una 
gran realitat. La guerra dels 
últims anys ha agreujat, ex-
plica Calvet, els casos de nens 
sols per abandonament. En 
aquesta institució, en canvi, 
els nens estan tots escola-
ritzats, amb atenció mè-
dica quan la necessiten, 
en condicions d’higiene i 
alimentació òptimes, i els 
seus educadors són perso-
nes molt dignes, que hem 
tractat.

La campanya parla de 
45.000 vilanovins, i no de 
65.000 que és la població de 
la ciutat. Nosaltres volem 
45.000 euros –que són el 

que costa la casa, prou gran 
per acollir més infants, i el 
terreny que l’envolta–; no en 
volem més, és el que neces-
sitem. De moment ja s’han 
anat fent altres activitats, des 
d’espectacles a La Vela, fins a 
tallers de ioga o risoteràpia, 
exposicions o projectes amb 

la col·laboració de l’Escola La 
Pau, a més de presentar-se a 
les subvencions públiques. 
Aquest any, Cooperavida ha 
rebut uns 12.500 euros de la 
partida que l’Ajuntament de 
Vilanova destina a projectes 
de desenvolupament, a tra-
vés del Consell Municipal de 

redacció. La jornada Mulla’t per l’esclerosi múltiple, que 
impulsa la Fundació Esclerosi Múltiple, es farà aquest 
diumenge, 11 de juliol, al complex Esportiu Municipal Parc 
del Garraf. L’objectiu és doble: d’una banda, mostrar la 
solidaritat amb els afectats i, de l’altra, destinar els diners 
de l’entrada al recinte i del merchandising que hi haurà a 
la venda, a la recerca sobre la malaltia. A les 12 del migdia 
es comptarà els participants que s’han tirat a la piscina, 
simultàniament a tot Catalunya.

‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, 
diumenge al Parc del Garraf

Breus

redacció. Demà dissabte se celebrarà la Diada de Sant 
Cristòfor amb la tradicional benedicció de vehicles, de 
dotze a una del migdia, davant de l’ermita de Sant Critòfor. 
A la tarda, a dos quarts de set, hi haurà missa cantada a l’er-
mita i, a continuació, benedicció d’automòbils i sardanes. 
La ballada l’organitzen els Amics de la Sardana, de l’Agru-
pació Excursionista Talaia, i serà amenitzada per la cobla 
Sitgetana. 

Benedicció de vehicles i sardanes,   
a Sant Cristòfor

Cooperació. 
Ara, des de demà i du-

rant els dissabtes de juliol i 
agost, Cooperavida sortirà al 
carrer amb una parada que 
situarà en diferents indrets, 
on es recollirà aquest euro, o 
el que cadascú vulgui do-
nar, dels vilanovins, a més de 

vendre diferents productes 
de merchandising. La nos-
tra intenció és comprar 
la casa a final d’any, apun-
ta el president de l’ONG. A 
més, hi haurà una exposició 
de fotografies, perquè un 
dels objectius de l’ONG és 
també sensibilitzar de la 
realitat de l’orfenat, de 
les seves necessitats i de 
les situacions deficitàri-
es que es viuen en aquest 
país. Demà, la parada serà a 
la cruïlla de la Rambla amb 
Francesc Macià, de nou del 
matí a una del migdia. 

Cooperavida és una ONg 
petita; som 4 o 5 amics que 
la gestionem envoltats 
d’un grup de voluntaris 
i cooperants molt ampli, 
explica Marc Calvet, que ja 
tenia experiència en el món 
de les entitats de cooperació, 
en altres països del món. Però 
hi era un manat; a vegades 
fa coses que no van amb la 
teva filosofia, no tens un 
control absolut dels di-
ners. Em motivava tenir 
un projecte propi, donar 
la teva manera d’enten-
dre la solidaritat, de con-
trol de la contrapart, de 
les partides econòmiques. 
Son principis bàsics, per a 
mi. Però, d’altra banda, jo 
consto com a president, 
però tots som i tenim la 
mateixa funció.
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LUBOCLIMA, SL ha presentat una 
sol·licitud per instal·lar un MAGATZEM 
D’ACCESSORIS PER LA DISTRIBUCIO 
D’AIRE AMB OFICINA DE GESTIÓ al ca-
rrer de la FITA, 9 d’aquesta ciutat.

LIFESA SERVICIOS INTEGRALES SL 
ha presentat una sol·licitud per instal·lar un 
MAGATZEM LOGÍSTIC AMB OFICINA DE 
GESTIÓ al carrer MASIA DEL NOTARI, 16 
d’aquesta ciutat.

MIRIAM ARTIGAS MARROQUIN ha 
presentat una sol·licitud per instal·lar un 
TALLER I ESCOLA D’ART al carrer de 
l’AIGUA, 68 BX d’aquesta ciutat.

JUAN JESUS TOLIVIA SABRIA ha pre-
sentat una sol·licitud per instal·lar un TA-
LLER DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES 
METÀL·LICS al carrer ANTONIO RUBIO,    
2 d’aquesta ciutat.

REPON ALI, SL ha presentat una 
sol·licitud per canviar de nom i adaptar a 
la normativa vigent l’activitat de Preparació 
de Menjar per emportar amb degustació 
(Horari Comercial) situada a la Rambla 
Salvador Samà, 77 d’aquesta ciutat.

MARIA CARMEN SANCHEZ BA-
LLESTER ha presentat una sol·licitud per 
instal·lar un forn de pa amb degustació (en 
horari comercial), al carrer dels Caputxins, 
4, d’aquesta ciutat.

JOSE ANTONIO SAIZ SANTIAGO 
ha presentat una sol·licitud per instal·lar 
una CONSULTA VETERINÀRIA a la 
Rambla de la Pau, 93 BX DR d’aquesta 
ciutat.

FUENCAOLI SL ha presentat una 
sol·licitud per instal·lar una Botiga i 
Magatzem de Conserves i Olis Co-
mestibles al carrer Joan Llaverias, 35 
d’aquesta ciutat.

En compliment del que disposa 
l’article 72, 1, 2, 3, l’Ordenança Re-
guladora de la Intervenció Integral de 
l’Administració Municipal en les ac-
tivitats i les instal·lacions, aprovada 
definitivament el dia 20 de setembre 
de 1999, s’obre informació pública pel 
termini de 15 DIES, a comptar des de 
l’endemà de la inserció d’aquest edic-
te al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
perquè qui es consideri afectat pugui 
fer les observacions pertinents.

L’expedient es pot consultar al de-
partament de llicències d’activitats al 
carrer Josep LLanza, 1-7, 1r. 

El regidor d’Urbanisme i Planejament
Joan Martorell i Masó

Vilanova i la Geltrú,  29 de juny de 2010

E D I C T E

PAPYRUS DEL GARRAF, SL, ha 
sol·licitat llicència per adaptar a la nor-
mativa vigent (LIIA) l’activitat de Ser-

veis d’Impressió,a l’avinguda TERRO-
SA,   24, d’aquesta ciutat.

En compliment del que disposa 
l’Ordenança Reguladora de la Interven-
ció Integral de l’Administració Munici-
pal en les activitats i les instal·lacions, 
aprovada definitivament el dia 20 de 
setembre de 1999, s’obre informa-
ció pública pel termini de 20 DIES, a 
comptar des de l’endemà de la inserció 
d’aquest edicte al tauler d’anuncis de 
l’Ajunament, perquè qui es consideri 
afectat pugui fer les observacions per-
tinents.

L’expedient es pot consultar al depar-
tament de llicències d’activitats al carrer 
Josep LLanza, 1-7, 1r. 

El regidor d’Urbanisme i Planejament
Joan Martorell i Masó

Vilanova i la Geltrú,  2 de juliol de 2010

E D I C T E
 

ELECCIÓ PABORDES FESTA MA-
JOR 2011

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
convoca pel proper dia 13 de juliol a les 
20h la votació dels candidats provinents 
d’associacions i entitats components de 
la Cercavila de la Festa Major i a les 
20.30h la votació dels candidats pro-
vinents d’associacions i entitats locals 
no components de la Cercavila, per a 
l’elecció dels nous Pabordes i Pabor-

desses per a la Festa Major de 2011.

La trobada és a la Casa Olivella, plaça 
de la Vila 12, 1er pis (sala Noble), 

La Regidora de Cultura
Isabel Pla i González

E D I C T E 

La Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària de data 29 de juny de 2010, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“Primer.- Aprovar definitivament el 
projecte “d’Adequació de les instal·lacions 
de baixa tensió del Museu Can Papiol” 
que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, 
amb un pressupost de 144.965,28 euros 
més 23.194,44 corresponent al 16% de 
l’IVA, fan un total de 168.159,72 euros 
(cent seixanta-vuit mil cent cinquanta-
nou euros amb setanta-dos cèntims).  

 
Segon.- Aquest import anirà a càrrec 

de la partida 2009.451.61102 (Museu 
Can Papiol) del Pressupost d’inversions 
Municipal de 2009. 

Tercer.- Publicar el present acord al 
Butlletí Oficial de la Província.”

El Regidor de Projectes urbanístics, 
Paisatge i Habitatge

Xavier Oller i Bondia
Vilanova i la Geltrú, 29 de juny de 2010


