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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

Oficina Mpal. Desc. Can Trias

937 892 054

Oficina de Recaptació

932 029 802

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

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

937 340 787

www.viladecavalls.cat

Un esvoranc provoca alteracions del trànsit al
polígon de Can Mitjans
n Aquest mes de juliol es detectava un esvoranc a l’accés de l’empresa FICOSA, al polígon
de Can Mitjans. Per tal d’evitar accidents s’habilitava un pas alternatiu pel Vial de Sant Jordi
(B-245), en sentit Viladecavalls-Ficosa, seguint per la rotonda i el carrer de la Ciència. Des de
l’Ajuntament es treballa per resoldre la incidència al més aviat possible.

Noves dates de l’oficina mòbil per a l’expedició
del DNI
n Els propers dies 5 de setembre (a l’Oficina d’Atenció Ciutadana) i 28 de novembre (al centre
cívic Paco Cano) es podrà sol·licitar l’expedició del DNI a l’oficina mòbil de la Policia Nacional.
Cal demanar cita prèvia trucant al 93 789 20 54 de 8.30 a 14 h.

Horaris d’estiu als equipaments municipals
n Amb l’arribada de l’estiu els equipaments del municipi experimenten variacions en la seva
activitat. Els horaris per a aquestes dates són:
BIBLIOTECA PERE CALDERS
Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de
setembre, tancada en dissabte
Vacances del 27 de juliol al 25 d’agost

CONSULTORI DE VILADECAVALLS
Del 29 de juliol a l’11 de setembre, dilluns,
dimecres i divendres de 8 a 14 h i dimarts i
dijous de 9 a 14 h*

PUNT JOVE
Tancat de l’1 al 31 d’agost

*(En cas d’urgències fora de l’horari, del 29
de juliol a l’1 de setembre, CAP Rambla, i del
2 a l’11 de setembre, CAP Oest de dilluns a
divendres i CAP Rambla dissabtes i festius.)

JUTJAT DE PAU
Tancat de l’1 al 31 d’agost
CENTRE CÍVIC PACO CANO
Tancat de l’1 al 31 d’agost

@ajviladecavalls

ORGT
Tancada del 5 al 31 d’agost

@ajviladecavalls

CAP CAN TRIAS ERNEST LLUCH
Del 29 de juliol a l’11 de setembre, de
dilluns a divendres de 8 a 15 h*

ajviladecavalls

DEIXALLERIA
Mantindrà l’horari habitual

ALTRES SERVEIS:
BBVA
Tancat del 5 al 23 d’agost (l’oficina més
propera, Roc Blanc)
LA CAIXA
Tancada tot l’agost (l’oficina més propera,
Roc Blanc)
OFICINA DE MINA, AIGÜES DE
TERRASSA, AL C/ MAJOR
Tancada tot l’agost
Juliol, horari habitual (de 8.30 a 10 h)
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta anterior

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Establiment règim de sessions ordinàries
del Ple

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Creació de la Comissió Informativa de
Ple i el seu règim de sessions

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Creació de la Comissió Especial de
Comptes

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Aprovació règim de dedicacions per al
mandat 2019-2023

TJxV, PSC i Cs

ERC i FEM

Aprovació règim d’indemnitzacions dels
regidors i regidores

TJxV, PSC i Cs

ERC i FEM

Aprovació assignació econòmica per als
grups polítics municipals

TJxV, PSC i Cs

ERC i FEM

Designació regidors/es com a
representants de la Corporació a les
diverses institucions supramunicipals

TJxV, FEM, PSC i Cs

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ERC

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Fent gran la Festa entre tots
Una festa major és molt més que
una simple celebració. La Festa Major de Viladecavalls ens ha tornat a
demostrar que és així i que, més
enllà de l’oportunitat que ens ofereix per a la diversió i la gresca, la
festa major d’un poble és també
un termòmetre per a conèixerne la capacitat de participació,
la implicació de les entitats o la
proximitat i l’arrelament de les
persones que hi viuen. Els dies en
els quals celebrem qui som diuen
molt de nosaltres.
I, un cop més, tenim molts motius per a sentir-nos-en orgullosos;
d’una banda, per la capacitat que
hem demostrat els veïns i les veïnes de gaudir plegats de manera
cívica. Som un municipi en què el
bon veïnatge marca el nostre dia a
dia; en el qual ens sentim propers
als interessos i les necessitats de
les persones que ens envolten, i
que participem activament de
la vida social i associativa que
dona vida a Viladecavalls.
Precisament, voldria tornar a
remarcar el paper que juguen les
entitats i totes les persones que de

Al nostre poble
entenem que la
Festa només pot
ser una festa
si tothom s’hi
sent còmode i
benvingut
manera desinteressada en formen
part. Les limitacions d’un municipi
de les nostres dimensions són moltes menys quan comptem amb un
teixit associatiu amb prou empenta i capacitat per a mantenir
una agenda sociocultural com la
que tenim a la nostra disposició.
És just que reconeguem la seva feina un cop més i que subratllem la
importància que té per a vertebrar
l’activitat del nostre poble.
Voldria destacar en aquesta ocasió també la presència, per primera vegada, d’un Punt Lila per a la
prevenció i l’atenció d’agressions
sexistes. Des de l’Ajuntament de
Viladecavalls estem fermament
compromesos amb la llibertat i

el respecte, independentment
del gènere o l’orientació sexual.
Som conscients que les celebracions i els actes multitudinaris en
general poden encobrir comportaments que atemptin contra aquestes llibertats, i volem posar tots
els recursos al nostre abast per tal
d’evitar que es produeixin aquestes agressions i actuar en cas que
se’n detectin.
Per a aconseguir aquests nivells
de civisme i seguretat ha estat imprescindible, un cop més, la participació dels cossos de seguretat,
com Protecció Civil, la Policia Local o els Bombers Voluntaris. Vagi
per a les persones que en formen
part el nostre agraïment per la seva
tasca, i fem-lo extensiu també a tots
els treballadors i treballadores municipals que cada any fan possible
la Festa amb la seva dedicació.
Felicitem-nos, doncs, en conjunt
pels dies que hem viscut i comencem ja a treballar pensant en la
Festa de l’any vinent. Tenim una
marca ben alta per superar. Entre
tots, no tinc cap dubte que ho podrem aconseguir.
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Una festa major marcada
per la participació
La fideuada popular o la representació de I ara què? aplegaven
centenars de persones durant la celebració de la Festa
n Un cop més, els vilacava-

llencs i les vilacavallenques
feien de la Festa Major tot un
èxit amb la seva participació en
la vintena d’activitats programades entre els passats dies 3
i 8 de juliol. Entre les propostes
que atragueren més participació destacava la fideuada
popular, a la qual van assistir
1.200 persones; el Gran Joc de
Viladecavalls, amb 34 grups

participants; la representació
teatral de I ara què?, de Pep
Plaza, amb 600 espectadors,
o el dinar de germanor de la
gent gran, al qual assistiren 200
comensals. A més, també en
destacaven les activitats infantils com la Festa de l’Aigua o la
Festa del Joc.

Les entitats
Per tal de fer possible l’ampli

Durant la Festa
també es van
celebrar els
aniversaris del
Casal Familiar i
dels Petits Dracs
de Viladecavalls

programa dut a terme, un cop
més, va ser imprescindible la
participació de les entitats locals, com ara el Cor Sant Martí,
el CB Rosella, Kames Kids, el
CB Viladecavalls, Country Vila,
Country La Planassa, el Consell Jove de Viladecavalls o el
Casal Familiar, entre d’altres.
A més, la Biblioteca va acollir
a la sala polivalent dels baixos
exposicions i una presentació
literària.
La celebració de la Festa Major va servir també per a posar
el punt i final al cicle de concerts Viu la Veu i per a gaudir
amb activitats de les commemoracions del 50è aniversari
del Casal Familiar i del 10è aniversari dels Petits Dracs de Viladecavalls (vegeu la pàgina 6).
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Viladecavalls
incorporava per
primera vegada un
Punt Lila a la seva
Festa Major
El Punt permetia informar i assessorar
davant de possibles agressions masclistes
o LGTBIfòbiques i estava preparat per a
acompanyar possibles víctimes
n En el el marc de les polítiques

d’igualtat de gènere que es
desenvolupen des de l’Ajuntament de Viladecavalls, la passada celebració de la Festa Major
comptava amb un Punt Lila, un
espai dedicat a les agressions
de caire sexista. D’aquesta manera, el divendres, el dissabte
i el diumenge de Festa Major
trobàvem a la plaça de la Masia

de Can Turu aquest espai amb
la presència de dues tècniques
des de les 23.30 fins a les 3.30
hores de la matinada. El Punt
permetia informar sobre agressions masclistes o LGTBIfòbiques, d’una banda, i, de l’altra,
també estava preparat per a
donar atenció i acompanyament a possibles víctimes. En to
cas no es va produir cap agres-

El Punt es
trobava a la
plaça de la Masia
de Can Turu
el divendres,
el dissabte i el
diumenge de
Festa Major, de
les 23.30 a les
3.30 h

sió. Aquesta ha estat la primera
vegada que, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, que
proporcionà la carpa que acollia
el Punt Lila, el nostre municipi
comptava amb aquest servei.
L’objectiu municipal és continuar avançant, especialment en
els actes de caire multitudinari,
en la prevenció i conscienciació davant la discriminació per
motius de gènere o d’orientació
sexual.

Els Petits Dracs
de Viladecavalls
celebren el seu desè
aniversari

Durant la celebració de la passada festa
major, l’entitat va batejar un nou drac
del seu bestiari
n Ja ha transcorregut una dè-

cada des que els Petits Dracs de
Viladecavalls iniciaven la seva

activitat a les diferents propostes relacionades amb la cultura
popular que tenen lloc al nos-

tre poble al llarg de l’any. Per
tal de celebrar aquesta data,
l’entitat ha programat diverses activitats. Entre aquestes,
i coincidint amb la celebració
de la Festa Major, durant la tradicional cercavila es va batejar
un nou drac que sumaran a les
properes cites en què prenguin
part: la Dragona de la Font de
Sant Miquel. I és que, precisament, els Petits Dracs treballen,
a més d’enriquir el folklore popular català i la participació ciutadana, per donar a conèixer el
ric entorn natural de la nostra

vila, en especial les fonts que
podem trobar al nostre terme
municipal.

Entre els
objectius que
busquen els
Petits Dracs es
troba el de donar
a conèixer el ric
entorn natural de
la nostra vila

AGOST 2019

Un nou èxit per al
cicle de concerts Viu
la Veu
El públic ha tornat a omplir la terrassa
de l’escola de música al llarg de les cinc
cites que componien la programació
n Des del 31 de maig, amb l’ac-

tuació de la Mercè Martínez,
fins a aquest passat 4 de juliol,
amb el concert que oferia Miquel Abras i que coincidia amb
la celebració de la Festa Major,
els veïns i les veïnes hem pogut
tornar a gaudir del cicle Viu la
Veu. En aquesta ocasió han estat cinc els concerts que han
constituït la programació: els
dos esmentats més els d’Àtic 2a
i Alícia & Oriol i la projecció de
l’òpera Tosca. Totes les cites han
comptat amb una important
presència de públic, el qual ha
pogut gaudir de les actuacions
en un marc tan incomparable

com el que ofereix la terrassa
de l’escola municipal de música, amb unes espectaculars
vistes al massís de Montserrat.

Totes les cites
han comptat amb
una important
presència de
públic en un marc
tan incomparable
com el que ofereix
l’escola de música
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Per a més informació:
Ajuts per a activitats extraescolars

n Des del 23 de setembre fins

al proper 14 d’octubre es poden
presentar les corresponents
sol·licituds per a optar als ajuts
municipals per a la realització
d’activitats extraescolars. Poden optar a aquestes subvencions menors d’entre 3 i 16 anys,
empadronats al municipi i que
tinguin una situació familiar específica. La voluntat última és
que els infants puguin accedir

en igualtat de condicions a les
activitats que es duen a terme
més enllà de l’horari escolar independentment de la seva situació familiar.
Paral·lelament, del 2 al 20 de
setembre es poden sol·licitar els
ajuts de suport a la mobilitat en
transport públic per a gent de
més de 65 anys, menors de 65
anys que tinguin reconeguda
una pensió d’invalidesa i per-

S’obren les
sol·licituds d’ajuts
per a activitats
extraescolars i per al
transport públic
L’Ajuntament de Viladecavalls ofereix
aquest suport econòmic per facilitar
el dia a dia de persones en situació de
vulnerabilitat

Els infants
poden accedir
en igualtat de
condicions a les
activitats que es
fan més enllà de
l’horari escolar

sones que tinguin reconegut
un grau de disminució igual
o superior al 33 %. Els sol·licitants d’aquests ajuts destinats
a fomentar l’ús del transport
públic han d’estar empadronats
al municipi amb una antiguitat
mínima d’un any i han de tenir
ingressos iguals o inferiors a
10.800 € anuals.
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Viladecavalls
incrementarà les
mesures en matèria
de seguretat
ciutadana

Es posa en marxa una nova edició
del programa de «Parelles TIC»
n Un total de 10 parelles prenen part en una nova

edició del programa de «Parelles TIC» per a aquest 2019.
La proposta posa en contacte alumnes de primer de
batxillerat de l’Institut amb persones usuàries del Servei
Local d’Ocupació per tal que aquestes millorin els seus
coneixements sobre tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) i incrementin així les possibilitats de
trobar feina.

Les mesures inclouen ampliar el sistema
de videovigilància o una prova pilot amb
seguretat privada
n Tot i que els índexs de delictes registrats al nostre municipi es

troben per sota de la mitjana catalana, des de l’Ajuntament de Viladecavalls es treballa actualment en la posada en marxa d’un pla
de reforç de la seguretat ciutadana. Entre les mesures a desenvolupar s’inclouen l’increment
de càmeres de videovigilància a Sant Miquel de GuanL’alcaldessa
teres; una prova pilot per a
ha traslladat
comptar amb seguretat privada a determinades urbarecentment al
nitzacions; un estudi per a la
conseller Buch
millora de la plantilla del cos
de Policia Local, i la petició a
i al director
la Conselleria d’Interior d’indels Mossos
crementar la presència de
Mossos d’Esquadra al nostre
d’Esquadra les
territori.
necessitats del
Precisament, aquest passat 15 de juliol l’alcaldessa,
municipi
Cesca Berenguer, es reunia
amb el conseller d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, i el director del cos de
Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez, per tractar la qüestió.
Berenguer va aprofitar també per a demanar la creació de més
places de bombers voluntaris i una millora dels recursos materials d’aquest cos al nostre poble.

Torna el grup de suport per a les
persones cuidadores
n Aquest proper 24 de setembre es posa novament

en marxa el Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua
(GSEAM) promogut per l’Ajuntament de Viladecavalls
amb el suport de la Diputació de Barcelona. El grup
s’adreça a persones cuidadores no-professionals. Per a
participar-hi cal inscriure-s’hi trucant al 93 788 71 41 o
enviant un correu a serveissocials@viladecavalls.cat.
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JUNTS PER VILADECAVALLS

Bones vacances!
Finalitzem el juliol havent gaudit d’una gran Festa Major, afectada per la pluja però amb un balanç general molt positiu, i també d’unes festes de
barri que són la força de veïns i veïnes que viuen carrers i places en germanor.
Apostem per donar suport a les entitats i associacions en les seves activitats, enriquidores per al nostre municipi, ja que el nostre projecte és
un projecte social i plural, basat en la gent que viu, treballa, es fa seu i se sent part de Viladecavalls; així com també fem apostes valentes com,
per exemple, que l’alcaldessa tingui un WhatsApp obert a tota la ciutadania perquè qui així ho vulgui pugui contactar directament amb ella i
exposar-li qualsevol dubte, idea, proposta o suggeriment. Creiem que és deure i obligació de qualsevol servidor públic.
Viladecavalls el fem tots, amb diàleg i treball conjunt, i només us demanem que parlem, ens escoltem, proposem idees, valorem, fiscalitzem,
analitzem i tornem a parlar i escoltar-nos, però sempre des del màxim respecte.
Per finalitzar, volem desitjar a tothom unes bones vacances d’estiu! Els que marxeu, gaudiu dels vostres destins i, els que us quedeu,
assaboriu Viladecavalls, val molt la pena! #TreballemjuntsperViladecavalls
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

Bones vacances!

Han passat dos mesos des de les passades eleccions. Estem en ple estiu i la Festa Major ha quedat enrere. Aquest mes, qui més qui menys aprofitarà
per a desconnectar, passar-ho bé i començar, segurament, a endreçar idees de cara al nou curs polític que tindrem a la tornada de les vacances.
No obstant, el poble és ben viu, i el seu funcionament no s’atura per vacances, afortunadament! Els serveis han de continuar en marxa i no es
pot abaixar la guàrdia. La recollida d’escombraries, les neteges de males herbes i el manteniment del dia a dia han de ser iguals que en qualsevol
altra època de l’any.
Els regidors sí que fem vacances del Ple a l’agost, però abans hem fet ja dos plens, un dels quals, per cert, ha passat desapercebut per als vilatans,
tot i ser el ple que determina un d’aquells punts que mai veiem als programes electorals: retribucions dels regidors, regidores i alcaldessa per als
pròxims quatre anys. Enguany hi ha hagut canvis substancials en les retribucions de la majoria de regidors que formen part de l’equip de govern.
A la tornada de l’estiu us ho explicarem amb detall.
Des d’aquestes línies us volem desitjar unes molt bones vacances a tothom! Ens veiem a la tornada.
Esquerra Viladecavalls

@ercviladecavalls

@esquerravila

FEM VILADECAVALLS

Declarem l’emergència climàtica a Viladecavalls

Des de Fem Viladecavalls no volíem que passés més temps sense que el nostre Ajuntament reconegués l’emergència i fes front als reptes de
civilització que implica l’emergència climàtica amb mesures concretes. No tenim un planeta de recanvi, i és la nostra responsabilitat fer alguna
cosa; per això, el 25 de juliol, vam presentar una moció al Ple que inclou els següents compromisos:
1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle, aturar la pèrdua de la
biodiversitat i restaurar els ecosistemes de Viladecavalls. 2. Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100 % renovable de manera
urgent i prioritària. 3. Donar suports a persones o col•lectius que desenvolupin funcions clau de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana. 4. Avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura
i ramaderia ecològica i de proximitat. 5. Iniciar l’adaptació de Viladecavalls a la crisi climàtica, a l’augment de la temperatura, les onades de calor, la
irregularitat de les precipitacions, etc. 6. L’Ajuntament crearà una Taula de treball i de seguiment politicotècnica per a l’elaboració del Pla d’Actuació.
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Fiestas, guarderías y cambio climático
Con la llegada del mes de agosto, ya hemos despedido a niños y monitoras de las guarderías municipales —ya les tocaban unas buenas y merecidas
vacaciones— y, cómo no, llega el momento del disfrute de las familias junto con los pequeños de la casa. Desde la Regidoria d’Ensenyament, aprovecharemos este período de descanso para el mantenimiento y la mejora de estas instalaciones para empezar el próximo curso de la mejor manera.
Deseamos un plácido agosto, en que las temperaturas no sean extremas y las lluvias de verano no ocasionen daños. El cambio climático ha llegado, y desde la Regidoria de Medi Ambient somos conscientes; por eso se incorporarán estrategias como la educación, sensibilidad y adaptación del
vecino en su comportamiento con el entorno y se promoverán mecanismos para aumentar la planificación y la gestión de la lucha contra el cambio
climático.
No quisiera acabar este escrito sin dar agradecimientos a vecinos, entidades y personal del Ajuntament que hicieron posible una magnífica Festa
Major.
Buen verano, cuidado en las carreteras y usen protector solar.
www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CIUTADANS

Momentos de cambios
Hemos pasado ya nuestra Fiesta Mayor. Fue un momento para la diversión, para la convivencia y para recuperar el espíritu de nuestro pueblo, que
es Viladecavalls. Ahora llega agosto y, con él, las tan esperadas y merecidas vacaciones estivales. Pero desde Ciudadanos seguimos trabajando para
que haya cambios en los próximos meses. Tenemos que ser capaces de que se produzcan estos cambios, que sean buenos y sumen para todos los
habitantes del municipio. Tenemos ideas y vamos a comunicarlas e intentar llegar a acuerdos que permitan llevarlas a cabo, para convertir a Viladecavalls en pueblo de referencia. Estamos dispuestos a dialogar, ver en lo que coincidimos y en lo que diferimos para conseguir hacer una legislatura
buena para toda la ciudadanía, con proyectos atractivos, viables y asumibles. Nuestra línea seguirá basándose en el diálogo y la negociación. Y es
por eso por lo que desde Ciudadanos solo nos queda desearles un buen verano y unas buenas vacaciones. Volveremos a vernos en septiembre.
¡¡¡¡Un saludo a todos!!!!
Ciutadansviladecavalls

@viladecavallsCs

carlosvapark@hotmail.com
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El local social
de Can Corbera
compta amb plaques
fotovoltaiques
Aquesta prova pilot en l’aplicació
de mesures per a l’estalvi energètic
es podria arribar a estendre a altres
equipaments municipals en el futur

n Fins a 500 € anuals podria

arribar a estalviar en consum
elèctric el local social de Can
Corbera gràcies a la instal·lació
de plaques fotovoltaiques de
la qual ha estat objecte recentment. Es tracta d’una prova pilot posada en marxa per l’Ajuntament de Viladecavalls en el
marc dels compromisos del

Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
contra el Canvi Climàtic i del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). El sistema permet la captació d’energia solar
mitjançant les plaques i la seva
incorporació al sistema elèctric
de l’edifici. Un cop constatats
els resultats, que podrien significar una reducció del consum

Aquest sistema
podria suposar
un estalvi de
500 € anuals
o, el que és
el mateix, de
3.453,3 kWh

en 3.453,3 kWh a l’any, la mesura es podria aplicar en altres
equipaments municipals.

Altres millores
En tot cas, no ha estat aquesta
l’única millora que s’ha dut a
terme al local social de Can Corbera: paral·lelament, també s’ha
aplicat un tractament a la fusta
que cobreix l’exterior de l’edifici
per tal de fer-la més resistent i
garantir-ne el bon estat.

Es desbrossen un total de
71.500 m2 de zones verdes
del municipi

La zona de joc infantil de la
plaça de la Vila es protegeix
del sol

n Al llarg dels mesos de juny i juliol, l’Ajuntament de

n La Brigada Municipal ha procedit a la instal·lació d’un

Viladecavalls ha procedit al desbrossament d’un total
de 71.500 m2 de zones verdes situades al nucli urbà: les
Carenes de Can Turu, Sant Miquel de Guanteres, Can
Pepet i els voltants de la carretera B-120. L’actuació està
destinada a garantir l’estat d’aquests espais i la seva
seguretat.

tendal a la zona de joc infantil recentment instal·lada a la
plaça de la Vila. Amb aquesta mesura, emmarcada en el
procés de millores del qual ha estat objecte la plaça, es
vol protegir l’espai de l’acció del sol en les hores centrals
del dia i facilitar-ne d’aquesta manera l’ús per part dels
infants.

Alguns consells per a
protegir la llar durant
les vacances
L’arribada de l’estiu i l’inici de les vacances pot suposar també un augment en
els robatoris a les llars. Per tal d’evitar l’acció dels lladres, des de l’Ajuntament de
Viladecavalls se’ns recorden alguns consells que podem seguir:
n Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
n Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
n Aviseu persones de confiança de la vostra absència.
n Demaneu a algú que us reculli la correspondència i faci un cop d’ull de tant en
tant a l’habitatge.
n Sigueu discrets a l’hora de comentar l’absència: eviteu donar-ne detalls a les
xarxes socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
n No tanqueu del tot les persianes o porticons ni deixeu senyals visibles que facin
pensar que sou fora de casa.
n No deixeu al contestador automàtic cap missatge del qual es pugui deduir que
sou fora. Podeu activar el desviament de trucades per poder respondre sempre.
n És convenient que tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la
marca i el model: facilita la identificació dels objectes en cas de robatori.

Aviseu:
Telèfon d’emergències

112

Policia Local

93 733 07 07
610 267 439

Important:
n No dubteu a trucar a la policia si sentiu un soroll estrany o advertiu la presència
de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre domicili.
n Si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un
robatori no toqueu res i aviseu la policia.
n Seguiu sempre les indicacions que us doni la policia.

