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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra van 

detenir el 7 de març un home 
de 32 anys, com a presumpte 
autor de quatre delictes de ro-
batori amb força, dos delictes 
de danys i un delicte de furt.
La detenció és resultat d’una 
investigació oberta a princi-
pis de febrer després de pro-
duir-se una sèrie de robatoris 
i furts a casetes d’horts del 
Camí Fluvial de Vilanova del 
Camí.
Concretament, des del 9 de 
febrer fins el 7 de març es 
van produir quatre robatoris 

en força, un furt i dos delites 
de danys a casetes d’horts, un 
pavelló esportiu i una estació 
de bombament d’aigua de Vi-
lanova del Camí.
En tots els casos, el lladre 
s’emportava material agrícola 
i cablejat elèctric, que després 
venia en una empresa de fer-
ralla d’Igualada.
Arran d’aquests fets es va 
obrir una investigació con-
junta amb la Policia Local de 
Vilanova del Camí, que va 
concloure el 7 de març amb la 
detenció del presumpte autor.
El detingut ha passat avui a 
disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada.

Detingut un home per robar 
de manera reiterada en case-
tes d’horts del Camí Fluvial
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La regidora de Solida-
ritat, Laura Pavón, ha 
agraït la contribució de 

la ciutadania que divendres 
van fer arribar a la carpa del 
mercat l’ajuda per Ucraïna: 
mantes, roba de nadons, que-
viures... Reconeix que l’acom-
panyament va ser increïble 
tant al matí com a la tarda, i 
que es va emocionar davant 
l’allau de solidaritat rebuda. 
Llàgrimes d’emoció i de tris-
tesa, diu, que es barrejaven 
també quan veïns del munici-
pi d’origen ucraïnès, com l’Ol-
ga Pavlyshyn va anar a recollir 
les aportacions que requeria 
per als primers refugiats que 
han arribat a la comarca. 
Entre les diferents aportaci-
ons, Laura Pavón ha destacat 
també l’ajuda de la Residència 

AMMA que va portar-hi mol-
tes capses de compreses per a 
dones grans, així com guants. 
La regidora també ha agraït a 

Vilanova del Camí s’aboca a la solidaritat amb roba i material 
de primera necessitat per Ucraïna 

la resta de companys de l’equip 
de govern l’acompanyament al 
llarg de la jornada. Ha estat, 
com afirma, una manera de 

canalitzar el suport que la ciu-
tadania volia donar a la pobla-
ció ucraïnesa. 
Encara aquesta setmana es 
podrà continuar portant ma-
terial al Casal de la Gent Gran, 
fins divendres, a l’OAC, cada 
matí, i també aquest dilluns 
i dimecres a la tarda. Això sí, 
la regidora especifica que de 
roba estan col·lapsats i que ja 
no podran recollir-ne més. Fa 
una crida a productes d’higi-
ene, material farmacèutic i de 
primers auxilis i queviures.

Campanyes a les escoles
A l’escola Joan Maragall con-
tinua també aquesta setmana 
la recollida de roba i aliments. 
Les famílies hi estan col·labo-
rant molt i la campanya s’allar-
ga fins aquest dijous. 
Ha estat una iniciativa de les 
aules de sisè i l’alumnat està 
ajudant en la classificació del 
material -que ja comença a 
ocupar molt espai- i també en 
la difusió. Estan recollint roba 
per abrigar, menjar en llauna 
i medicaments, material de 

cures i farmacèutic, com ara 
alcohol, gases o bolquers.
Tota l’ajuda es farà arribar al 
Consolat d’Ucraïna a Barce-
lona.
A l’escola Pompeu Fabra, du-
rant aquesta setmana s’inicia 
també la campanya. Fins di-
vendres les famílies podran 
portar material, roba d’abri-
gar i productes farmacèutics 
i primers auxilis. Divendres 
a la tarda tenen previst fer el 
transport cap al punt de reco-
llida del Casal de la Gent Gran 
amb el suport de l’AFA. 
A més, de cara al mateix di-
vendres, tota l’escola Pompeu 
Fabra participarà en un acte a 
la pista del centre, de consci-
enciació per la pau i suport a 
les persones que estan patint 
el conflicte bèl·lic a Ucraïna. 
La lectura d’un manifest per 
part dels delegats anirà acom-
panyada també de la música, 
amb la cançó “El món seria” i 
una foto panoràmica amb les 
mans aixecades. També cre-
aran 4 coloms grans, un per 
porta, amb missatges de pau.
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El Carnaval de Vilanova 
del Camí s’ha convertit 
aquest any en el Carna-

val de referència per a moltes 
associacions, entitats i particu-
lars de la comarca. Si més no, 
la participació ha estat molt 
reeixida, amb un total de dis-
set comparses.  “Els carrers de 
Vilanova del Camí es van vestir 

de llum, de colors i de música 
en la festa més divertida i ir-
reverent de l’any”, afirma la re-
gidora Carlota Silva, que asse-
gura que després del parèntesi 
obligat per la pandèmia, es no-
taven les ganes de participació.
Afirma que totes les compar-
ses van marxar molt conten-
tes, perquè des de la regidoria 
es va voler recompensar amb 
premis a tothom “perquè ve-

La Rua de Carnaval esdevé una cita de re-
ferència per a la disbauxa i la creativitat 

nim d’un temps difícil i volí-
em premiar l’esforç i el treball 
realitzat”. 
El Rei Carnestoltes era en-
guany l’Associació Camp del 
Rei, comparsa guanyadora del 
darrer carnaval a Vilanova del 
Camí. Un cop acabada la Rua 
es va poder escoltar el seu pre-
gó a Can Papasseit, abans de la 
deliberació del Jurat i de l’en-
trega de premis.

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

Es lloga, a una NOIA ESTUDIANT, 
una habitació- dormitori, en un habitatge dúplex compartit 

al centre d'Igualada, amb la disposició d'espais propis 
(saló-menjador, cuina i bany) ben assolellats.

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com


