
Solidaritat cap a casa

Mostra de solidaritat a la plaça de les Neus, aquest dissabte YOL

REDACCIÓ. L’Ajuntament de Vilanova, a través de la Regi-
doria de Convivència, ha organitzat el Taller de gestió de la 
convivència a les comunitats d’escala, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
contribuir a la millora de l’organització i la convivència de 
les comunitats i s’adreça a les juntes de veïns i a totes aque-
lles persones que estiguin interessades en aquesta temàtica. 
Els tallers tindran lloc el 28 d’octubre a la Casa del Mar i el 
18 de novembre al Centre Cívic de Mar, de sis de la tarda a 
nou de la nit. Per a inscripcions, trucar al 93 815 43 07.    

Taller per millorar la convivència a 
les comunitats de veïns

Breus

REDACCIÓ. La biblioteca Armand Cardona Torrandell 
acull dijous de la setmana vinent la jornada El procés judicial 
d’incapacitació. L’objectiu és fer difusió del Protocol per a 
l’aplicació dels criteris de selecció abans d’iniciar un procés 
d’incapacitació, editat pel Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania de la Generalitat de Catalunya, que permet poder 
valorar amb criteris homogenis l’adequació de es mesures 
de protecció jurídica. L’acte estarà presidit per la regidora 
de Serveis Socials, Salut i Convivència, Encarna Grifell.  

Jornada sobre el procés judicial 
d’incapacitació a Vilanova

 S’enceta una campanya per al Banc d’Aliments

// REDACCIÓ

La Mostra d’Entitats de 
Cooperació va omplir dis-
sabte la plaça de les Neus, i 
va servir com a tret de sortida 
de la campanya de recollida 
d’aliments per als bancs de 
Càritas i la Creu Roja, que a 
partir d’ara continuarà en 
els centres cívics fins a final 
d’any.

Es van aplegar una vinte-
na d’entitats i s’hi va poder 
veure actuacions sobre el 
dret a l’alimentació. Durant 
el matí, els joves del Grup 

Fem Pous van explicar un 
conte i membres d’Enginye-
ria sense Fronteres van fer 
un joc sobre el risc energè-
tic. A la tarda, van animar 
la Mostra una batucada, un 
espectacle amb instruments 
fets d’objectes reciclats i una 
actuació de pallassos. 

En el marc de la mostra 
es van desenvolupar activi-
tats de sensibilització per 
als adults i els més petits, al 
vestíbul del Teatre Principal 
i a la biblioteca Joan Oliva. 
Per altra banda, a l’estand 

de l’Ajuntament es van ex-
posar els diferents projectes 
de cooperació subvencionats 
aquest any per la Regidoria 
de Cooperació i Solidaritat.

A la tarda es va convidar a 
totes les persones assistents a 
xocolata de comerç just.  

L’actual situació de crisi fa 
que la solidaritat hagi de co-
mençar a mirar cap a als qui 
més la pateixen a la ciutat. 
Les xifres d’usuaris del Banc 
d’Aliments ha augmentat de 
manera espectacular aquests 
darrers dos anys: si al 2008 

van arribar a les 600 perso-
nes, aquest any la previsió  
que siguin gairebé 3.000, 
només a Càritas.  D’aquí que 
s’hagin obert punts de reco-
llida d’aliments als centres 
cívics, de dilluns a divendres 
a la tarda; i a les parròquies 
de Sant Antoni, la Geltrú i 
Sant Joan, cada diumenge. 
D’altra banda, aquesta set-
mana arriba el tercer i últim 
dels camions de la Unió Euro-
pea amb 10 tones de menjar. 
Des de Vilanova s’esperava 
que n’arribessin quatre.

Reeixida festa de pans del món 

Els tallers van ser un dels actes més seguits YOL

// REDACCIÓ

La primera edició de la 
Festa dels Pans del Món a la 
Vilanova Vella, celebrada 
dissabte passat, va ser un 
èxit. Moltes persones es van 
apropar a tastar les dotze va-
rietats de pans del món que va 
aportar el Gremi de Flequers 
del Garraf  i de la província de 
Barcelona conjuntament amb 
altres forners del barri. 

També es van esgotar les 
places dels quatre grups del 
taller de maridatge de pa amb 
cerveses, que oferia tastar tres 
tipus de pans i cerveses arte-
sanals catalanes. Però també 
va ser una festa interessant 
per als infants, que van par-
ticipar a la gimcana Endevina 
els jeroglífics del pa i també en 
el taller Forners per un dia, que 
va omplir totes les sessions 
programades.
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REDACCIÓ. El Centre d’Art Contemporani La Sala acull 
des d’avui divendres l’exposició Un passeig per la història 
comercial de la Vilanova vella, que es podrà veure a partir de les 
dos quarts de vuit de la tarda i fins al proper 12 de desem-
bre. La mostra s’emmarca dins de les diferents accions de 
dinamització social i comercial que s’estan portant a terme 
des del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de 
l’Ajuntament i ha estat possible gràcies a la intervenció dels 
ciutadans que han aportat les seves fotografies. 

La Sala acull una mostra fotogràfica 
sobre el comerç de la Vilanova vella

REDACCIÓ. L’Ateneu Vilanoví acull demà dissabte, a les set 
de la tarda, la xerrada Economia solidària i mercat social. L’acte 
comptarà amb la presència de Jordi Garcia, de l’empresa 
d’economia social, L’Apòstrof SCCL, i amb Jordi Via, d’Arç 
Cooperativa. Tots dos són membres de la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES) i coautors del llibre Parlarem sobre la construc-
ció de noves formes d’economia social i responsable. L’acte serà al 
número 19 de la plaça Llarga.       

Xerrada sobre economia solidària, 
dissabte,  a l’Ateneu Vilanoví

REDACCIÓ. El TOC acull des de dimarts vinent i fins al 6 
de novembre l’exposició La Bressola i la Catalunya Nord: unes 
escoles per a un país, produïda per l’Associació d’Amics de La 
Bressola i portada a Vilanova per l’Associació Cultural Des-
perta!. Després de fer una introducció a la Catalunya Nord, 
l’exposició fa una àmplia repassada al passat, el present i el 
futur de La Bressola i explica el perquè del seu èxit i la me-
todologia que ha usat per recuperar el català a la Catalunya 
Nord. L’horari és de sis a dos quarts de nou de la nit. 

El TOC acull una exposició sobre  
La Bressola i la Catalunya Nord


