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Llum verda als comptes públics
municipals per a aquest 2019
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Es trasllada el contenidor
destinat a la recollida d’oli usat

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament		

937 887 141

Biblioteca Pere Calders

937 341 802

CEIP Rosella 		

937 340 001

CEIP Roc Blanc		

937 891 902

Centre Cívic Paco Cano

937 892 054

Deixalleria Municipal

937 809 814

Emergències Generalitat

112

Escola de Música Pau Casals

937 341 950

Fecsa-Endesa (avaries)

800 760 706

IES Viladecavalls		

937 340 210

Jutgat de Pau		

937 805 007

Llar d’infants Barromina

937 881 008

Llar d’infants Can Trias

937 332 527

Mina d’Aigües de Terrassa

937 884 160

Mina d’Aigües (avaries)

937 362 828

Els carrers Josep Tarradellas
i Francesc Macià, més
accessibles

Oficina Mpal. Desc. Can Trias

937 892 054

n Aquest passat 22 de febrer es donaven per

Oficina de Recaptació

934 729 197

Policia Municipal 		

937 330 707

Policia Municipal (mòbil)

610 267 439

Ràdio Vila			

937 801 786

Serveis Funeraris		

900 268 268

Visites centres mèdics

937 384 030

enllestides les obres d’accessibilitat dutes a terme
als carrers Josep Tarradellas i Francesc Macià.
Aquestes han consistit en la creació de rampes en
cinc punts diferents de les voreres amb la voluntat
de facilitar-hi l’accés de persones amb problemes
de mobilitat.

n El contenidor en el qual podem dipositar l’oli

usat i que es trobava a la plaça de la Creueta ha
estat traslladat, conjuntament amb el de roba, i
ara es pot trobar a l’illa de contenidors situada a
l’entorn del cementiri. El reciclatge de l’oli usat
és especialment important, ja que ocasiona
obstruccions a les canonades i dificulta la
depuració de l’aigua.

Zona Esport. Mpal. Casc Urbà 937 340 864
Zona Esport. Mpal. Can Trias

Es funda l’Associació del Parc
Rural de Montserrat

937 340 787

www.viladecavalls.cat

n L’Ajuntament de Viladecavalls, a través de

la seva alcaldessa, Cesca Berenguer, signava
l’acta fundacional de l’Associació del Parc Rural
de Montserrat, format per 12 municipis amb la
voluntat de protegir l’entorn natural i potenciar les
activitats econòmiques arrelades al territori, com
l’agricultura, la ramaderia o la gestió forestal.

@ajviladecavalls
@ajviladecavalls
ajviladecavalls

Ple municipal extraordinari 12 de març del 2019
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CiU, PSC-PM,
ERC-AM, FEM
Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial del Pressupost per a
l’exercici 2019

CiU, PSC-PM, FEM
Viladecavalls

ABSTENCIÓ
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Lectura i aprovació de l’acta anterior,
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L’Ajuntament aprova un
Pressupost amb una despesa
prevista de 12.784.000 €
Entre les actuacions que es preveuen per a aquest 2019 destaca
una partida que es destinarà a la creació d’habitatge social
n Aquest passat 12 de març

s’aprovava en ple municipal
el Pressupost Municipal per
a aquest 2019. Els comptes
públics rebien el suport dels
grups municipals de CiU, PSC i
FEM Viladecavalls, mentre que
Alternativa per Viladecavalls
i ERC s’abstenien i Ciutadans
en votaven en contra. La previsió d’ingressos i de despeses
arriba en aquesta ocasió als
12.784.000 €.
Pel que fa estrictament a la
previsió d’ingressos l’Ajuntament no ha establert una variació significativa respecte de
l’any passat, tant pel que fa als
impostos directes (amb una rebaixa de l’IBI) com pel que fa a
les taxes municipals.

La despesa
La despesa aprovada per a

La despesa
aprovada per
a aquest 2019
segueix en la
línia de mantenir
i potenciar els
serveis a les
persones

aquest 2019 segueix en la línia de mantenir i potenciar els
serveis a les persones, especialment a aquells segments
més vulnerables de la població,
mentre que continua la reducció de l’endeutament municipal. D’aquesta manera persisteix la corba descendent que ha

portat el deute del 64,18 % de
l’any 2013 al 19,59 % del 2018.
Pel que fa a les inversions
aquestes contemplen les mesures d’emergència establertes
per a fer front als efectes dels
aiguats registrats el passat mes
de novembre. Però, a més, tam-

bé s’hi inclouen partides destinades a l’adquisició de càmeres
de seguretat (25.000 €), per a la
creació del nou local social de
Can Trias (152.000 €) o per a
l’obertura de franges perimetrals de seguretat contra els incendis forestals (37.000 €).

Primera passa a favor de
l’habitatge social
Entre les diverses inversions consignades als comptes públics
per a aquest exercici destaca la posada en marxa d’un projecte
per a la creació d’habitatge social. Concretament, està previst
destinar enguany a la proposta 1.500.000 €.
Les polítiques encarades a l’habitatge que es reflecteixen
en els comptes públics també inclouen el reforç a la mediació
i als ajuts per al pagament del lloguer per a persones en risc
de perdre l’habitatge, i s’incrementarà la partida destinada a la
rehabilitació.
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El web municipal
renova el
reconeixement a
la transparència,
Infoparticipa
El portal revalidava el
distintiu acomplint un 92
% dels indicadors que se
sol·liciten
n El Laboratori de Periodisme

i Comunicació per a la Ciuta-

dania Plural de la UAB lliurava,
aquest 13 de març, novament
el segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local al web
municipal de l’Ajuntament de
Viladecavalls. El portal municipal aconseguia ajustar-se a 48
dels 52 indicadors que es tenen
en consideració en qüestions
com la informació proporcionada sobre els càrrecs electes
o l’explicació de la feina dels
òrgans de govern.

Les escoles visiten
l’ajuntament per
conèixer-ne el
funcionament
Els infants van tenir la
possibilitat de participar en
una simulació de ple per
saber com es desenvolupa
n Aquestes darreres setma-

nes, els alumnes de tercer de

L’Escola Roc Blanc, segona posició
al Torneig Classificatori FIRST LEGO
League
El torneig convidava els estudiants a crear un robot
capaç de realitzar les tasques programades
n Aquest passat 3 de març te-

nia lloc al CosmoCaixa l’acte
de lliurament dels guardons
del Torneig Classificatori FIRST
LEGO League de Catalunya,
en el qual els alumnes de sisè
de l’Escola Roc Blanc rebien el
reconeixement com a segons
classificats. El torneig, obert a

estudiants de primària i secundària, pretén despertar l’interès
dels joves per la ciència i la
tecnologia. Els estudiants de
la nostra vila havien de crear
un robot capaç de realitzar les
tasques per a les qual ha estat
programat. Hi prenien part 300
infants d’arreu de Catalunya.

primària de les escoles Rosella
i Roc Blanc han pres part en el
programa «Coneix Viladecavalls», que els convida a visitar
l’ajuntament per conèixer-ne el
funcionament. D’aquesta manera, han tingut la possibilitat
de conèixer la feina que realitza
l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
resoldre els seus dubtes amb
l’alcaldessa, Cesca Berenguer, o
participar en una simulació de
sessió plenària.
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Es posa en marxa un projecte
de videovigilància al municipi

L’Ajuntament lliura una càmera
tèrmica als bombers voluntaris

n Al llarg de les darreres setmanes es posava en marxa

n Aquest passat 5 de març es feia efectiu el lliurament

una prova pilot per a l’establiment d’un sistema de
videovigilància al nostre terme municipal. En aquesta
primera fase les càmeres s’han instal·lat al nucli urbà,
tot i que es preveu que s’ampliï a altres barris, com ara
Sant Miquel de Guanteres o Can Trias. Els dispositius,
que incorporen un lector de matrícules, s’han instal·lat
en entrades a la població amb una voluntat preventiva
davant possibles delictes. En cas de detectar-hi vehicles
sospitosos s’envia un avís a la Policia Local.

d’una càmera tèrmica als bombers voluntaris del municipi
per part de l’Ajuntament de Viladecavalls. Aquest aparell
té, entre altres, la finalitat de detectar persones en
ambients de poca visibilitat o punts calents que podrien
reactivar un foc. Recentment, el consistori també aportava
una tauleta perquè sigui feta sevir com a GPS pels
bombers. D’aquesta manera el consistori vol donar suport
als bombers voluntaris, que actualment pateixen una
manca de material i personal arreu de Catalunya.
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El Vilactiva varia de
manera puntual per
adaptar-se a la llei
electoral
n La coincidència en el mateix

Seguint les indicacions donades
per la Junta Electoral Central, s’hi
prescindeix dels textos d’opinió

període de temps de les eleccions municipals, generals i europees ha provocat una variació
en els terminis que restringeixen
les comunicacions municipals
que ha afectat el present número del butlletí municipal.
L’avançament de les eleccions
generals n’ha provocat la coincidència amb les municipals i les
europees, un fet poc usual que
ha motivat que la Junta Electoral Central (JEC) hagi emès una
instrucció en aquest sentit. La
JEC estableix que, per tal de no
interferir en la decisió de vot, cal
limitar determinades activitats
i comunicacions des de la convocatòria dels comicis generals,
avançant d’aquesta manera la

previsió existent respecte de les
municipals.
Davant d’aquesta circumstància, i amb la voluntat de respectar això que indica la Junta, s’ha
decidit prescindir des d’aquest
número del Vilactiva dels escrits
dels grups municipals i de l’editorial de l’alcaldessa que s’hi publiquen habitualment.

La revista no
inclou en aquest
número ni escrits
dels grups
municipals ni de
l’alcaldessa
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Viladecavalls
se suma al Dia
Internacional de la
Dona amb diferents
activitats

L’Ajuntament organitzava una desena
d’activitats amb la Biblioteca, el Grup
de Dones de Can Trias i veïnes
n Al voltant de la celebració

del Dia Internacional de la
Dona, el 8 de març, el nostre
poble comptava amb un pro-

grama d’activitats de caire cultural, formatiu i reivindicatiu
que s’inicià ja dos dies abans,
el dia 6, amb un cafè-tertúlia

Un dels actes
centrals va ser
la celebració del
Sopar de la Dona
a l’hotel Don
Cándido

a càrrec de la psicòloga Maria
Pérez, organitzat pel Grup de
Dones de Can Trias. L’endemà
s’inaugurava l’exposició de fotografia «Les dones i la natura»,
de l’artista local Bruna Avellaneda, que es pot veure fins al
14 d’abril al centre cívic Paco
Cano. El mateix dia 8 tenia lloc
el tradicional Sopar de la Dona,
organitzat també pel Grup de
Dones de Can Trias amb el suport de l’Ajuntament a l’hotel
Don Cándido, i al dia següent
Míriam Armengol presentava
el seu conte La Carlota no vol
ser una princesa.

Les activitats es completaven
amb la presentació del llibre
Dones úniques: relats de dones
d’aquí que no podràs oblidar,
de Montse Barderi, i el taller
«Recuperant el nostre poder»
de la Diputació de Barcelona.

Els guanyadors
del concurs es
van donar a
conèixer durant
el sopar celebrat
al pavelló
municipal

d’arts escèniques Bastim de Viladecavalls. La resta de comparses premiades van ser Duendes
(millor maquillatge), El Tiempo es Oro (millor coreografia),
Olimpicvila Forever (més original), El Porronet (millor carrossa) i Al Compàs (millor vestuari).
Es van atorgar dues mencions
especials a Els Planassencs i a
Les 987 Catrines.

Prop de 800
persones prenien
part en la rua de
Carnestoltes del
municipi
La comparsa Desbastits aconseguia el
premi Rei Carnestoltes del concurs de
disfresses d’enguany
n Un total de 12 comparses, sis

d’elles procedents de Terrassa,
van participar en la rua de Carnestoltes que es celebrà el passat 9 de març i que va aplegar
prop de 800 persones als nostres carrers. El tret de sortida
era la lectura del pregó a càrrec
del rei Carnestoltes, que servia
com a preàmbul a les coreogra-

fies de les diferents comparses
participants. Un cop finalitzat el
recorregut tenia lloc al pavelló
municipal el sopar de la celebració, durant el qual es donaren a conèixer els guanyadors
del concurs de disfresses. En
aquesta ocasió, el primer premi,
el del Rei Carnestoltes, va ser
per a Desbastits, de l’associació

agenda
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Dissabte 6

8 H, PLAÇA DEL DRAC
n SORTIDA A PERATALLADA
Visita guiada amb dinar a Torroella
de Montgrí
Preus: 34 € sòcies – 36 € no-sòcies
Organitza: Grup de Dones de Can Trias

CANTAIRES DEL CASAL
FAMILIAR
RUTA I HORARIS DEL CANT:
9.30 H, C. SANT LLORENÇ | C.
MONTSENY | C. MONTCAU
Lloc: enmig del carrer a la cruïlla

18 H, PLAÇA DE LA VILA
n LINDYHOP VILADECAVALLS
Amb la Jazz Band de Viladecavalls
Organitza: EMM Pau Casals
Col·labora: AMPA de l’EMM Pau
Casals

10 H, CARENES DE CAN TURU
Lloc: plaça de davant del local social
AV Carenes de Can Turu

18 H, CCPC
n REPRESENTACIÓ DE L’OBRA
DE TEATRE ROJA SELENE, DEL
GRUP LOCAL FATALITATS, A
CAN TRIAS
Vine i gaudeix d’una bona obra de
teatre
Entrada gratuïta

11.30 H, PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
(sortida de missa)

Diumenge 7

10.30 H, POLÍGON DE CAN MIR
n VOLEU CONÈIXER LES
CASETES DE CAN MIR?
Visita guiada a les cases que formem
part del patrimoni del poble. Són
un exemple curiós de quatre cases
rurals de la primera meitat del segle
XIX que es dedicaven a l’elaboració
de vi. Hi haurà música ambiental del
Dj Pam Pool, el dj de la barretina!
Organitza: Amics de Sant Miquel de
Toudell

Dissabte 13

21 H, PAVELLÓ MUNICIPAL
SEBASTIÀ HOMS
n 3a GALA DE L’ESPORT DE
VILADECAVALLS
Lliurament dels reconeixements a
l’esport local del 2019
Venda de tiquets del sopar a l’oficina
d’atenció ciutadana de l’ajuntament
fins al 3 d’abril. El preu del tiquet és
de 15 euros el menú d’adult i de 12
euros l’infantil.
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls

Diumenge 21

A PARTIR DE LES 9.30 H, CRUÏLLA
DELS CARRERS SANT LLORENÇ,
MONTSENY I MONTCAU
n TRADICIONAL CANTADA DE
CARAMELLES DELS ESTELS

10.45 H, LA PLANASSA
Lloc: local social AV La Planassa

12.45 H, CASAL FAMILIAR
Lloc: carrer Antoni Soler i Hospital,
davant la porta del casal
13.15 H, PLAÇA DE LA MASIA DE
CAN TURU
Lloc: glorieta de la plaça

Agraïm la col·laboració de les
associacions de veïns del nostre
poble
• En tots els llocs s’interpretarà
el repertori complert amb
l’acompanyament d’orquestra. La
durada de la cantada és d’uns 15
minuts
• S’aconsella estar al lloc de la
cantada 10 minuts abans de l’horari
previst
Organitza: Casal Familiar de
Viladecavalls

15.30 h: Petita llegenda de Sant
Jordi pels alumnes de les llars
d’infants de Viladecavalls, a càrrec
dels alumnes de l’EMMPC
16.45 h: Tastet de danses a càrrec
d’Els Petits Dracs de Viladecavalls
17.30 h: Cantata de l’obra
PATUFLASH, a càrrec dels alumnes
de Vilasona i d’Iniciació de l’EMMPC,
amb música en directe
18 h: Entrega de premis del
Certamen Literari Pere Calders amb
la participació de l’EMMPC
18.30 h: La llegenda de Sant Jordi a
càrrec de la banda de Viladecavalls,
musicada i narrada
ESPAI D’ESCRIPTORS i
IL·LUSTRADORS:
Al llarg de tot el dia tindrem escriptors
que signaran els llibres que podreu
comprar a les paradetes que hi haurà
a càrrec de les entitats del poble
Anna Alcántara: 11.30 h
Joan González: 12.30 h
Jordi Tello: 15 h
Silvia Alcántara: 17.30 h
Joan Vizcarra, Maite Carranza,
Arturo Padilla, Dani Zarzuelo, David
Yeste, Joan Carles Folia...
ESPAI PARADES:
Al llarg de tot el dia podreu passejar
per les parades de llibres i roses
que muntaran diferents entitats del
municipi
La BIBLIOTECA Pere Calders es
trasllada a la plaça de la Masia de
Can Turu

ASOCIACIÓN DE BAILE
DE CAN TRIAS
Amb motiu de les eleccions,
el diumenge 28 d’abril no hi
haurà activitat.

Dimarts 23

PLAÇA DE LA MASIA DE CAN TURU
n DIADA DE SANT JORDI
9.30 h: Venda de roses a càrrec dels
alumnes de 6è de l’Escola Rosella
10 h: Danses catalanes a càrrec dels
alumnes de l’Escola Rosella
11 h: Venda de petúnies a càrrec
dels alumnes de l’Escola Rosella
11.30 h: Danses per a totes les
edats a càrrec de DANSAMÓN Jocs
i contes als carrers adjunts per a
totes les edats
12.30 h: Presentació del llibre La
història continua, de l’autor local
JOAN GONZÁLEZ

AVANÇAMENT MAIG
DIUMENGE 27 DE MAIG
3a PUJADA AL ROS

Cursa de muntanya – Distància:
13 km – Desnivell: 650 d+
Inscripcions al casal familiar de
Viladecavalls
Minicursa de 3,5 km: 9.15 h
del matí
Cursa infantil d’1 km: 12 h
Cursa infantil de 2 km: 12.15 h
Sortida i arribada davant del
casal familiar
Organitzen: Ajuntament de
Viladecavalls, Casal Familiar
de Viladecavalls i Corredors de
Fons de Viladecavalls

Es publicaran a l’agenda mensual tots aquells actes oberts al públic i d’interès general que siguin notificats,
abans del dia 14 del mes anterior, al correu electrònic: comunicacio@viladecavalls.cat.
Els organitzadors es reserven el dret de modificar o anul·lar qualsevol acte en cas necessari.

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS ESTABLES
AL CENTRE CÍVIC
PACO CANO
Taekwondo infantil,
gimnàstica de manteniment
per a gent gran,
lectoescriptura i ioga.
Per a més informació:
937 892 054

AS CULTURAL
Teatre, balls de saló,
patchwork, treballs manuals,
pintura a l’oli, castanyoles,
sevillanes, flamenc,
zumbatuka, pilates i activitats
infantils (zumbatuka, contes
i creativitat infantil i dibuix
manga).
Per a més informació:
ascultural2016@gmail.com

GRUP DE DONES CAN
TRIAS
Classes d’informàtica, treballs
manuals i xerrades en català.
Per a més informació:
donescantrias@gmail.com

ASOCIACIÓN DE BAILE
DE CAN TRIAS
Ball per a gent gran tots
els diumenges de 17.30
a 20.30 h.
Per a més informació:
asociacionbailecantrias@
gmail.com

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE CAN TRIAS
Tots els dimecres del 2018
De 17 a 19 h: Biodansa al
centre cívic Paco Cano
Per a més informació:
avvcantrias@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA PLANASSA
Line Dance, country, bollywood
i treballs manuals.
Al local social de
l’associació
Per a més informació:
avvplanassa@viladecavalls.cat

