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Els resultats de les eleccions
generals a Viladecavalls

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

n Les passades eleccions generals deixaven al nostre

municipi una participació del 77,75 %. El partit més votat
d’entre els que obtenien representació va ser ERC —amb
1.109 vots (24,17 %)—, seguit d’ECP —amb 778 (16,95
%)—, el PSC —amb 728 (15,86 %)—, JxCAT —amb 526
(11,46 %)—, VOX —amb 358 (7,80 %)—, Cs —amb 308
(6,71 %)—, el PP —amb 294 (6,41 %)—, la CUP —amb
288 (6,28 %)— i Más País —amb 59 (1,29 %)—.

En marxa una nova edició de
Cultura Emprenedora a l’Escola
n El passat 16 d’octubre es posava en marxa, amb

la seva presentació, una nova edició del programa
CuEmE, Cultura Emprenedora a l’Escola, impulsat per
la Diputació de Barcelona amb el suport del Consell
Comarcal i de l’Ajuntament. L’alumnat de cinquè de
l’Escola Rosella tornarà a crear i gestionar les seves
pròpies cooperatives al llarg del curs.

Es lliuren 18.000 imatges
digitalitzades de l’Arxiu Municipal

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

937 340 787

n La Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona lliurava
recentment a l’Ajuntament un disc dur amb 18.000
imatges digitalitzades dels fons dels arxius municipals.
Concretament, s’han sotmès a aquest procés les actes
del Ple dels anys 2001-2015, les actes de la Comissió
de Govern dels anys 1985-2004, les actes de la Junta
de Govern Municipal dels anys 2005-2015, el Padró
d’Habitants dels anys 1969-1991 i els Decrets d’Alcaldia
dels anys 2002-2003.

www.viladecavalls.cat
@ajviladecavalls

@ajviladecavalls

ajviladecavalls

Ple municipal ordinari 28 d’octubre del 2019
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de les actes anteriors
del 26 de setembre del 2019, 15 d’octubre
del 2019 i 17 d’octubre del 2019

TJxV, ERC, FEM, PSC
i regidor no-adscrit
(Carlos Méndez)

Aprovar la creació del Consell Municipal
de Cultura de Viladecavalls i les seves
normes de funcionament

TJxV, ERC, FEM, PSC
i regidor no-adscrit
(Carlos Méndez)

Aprovar el nomenament de la comissió
de delimitació municipal

TJxV, ERC, FEM, PSC
i regidor no-adscrit
(Carlos Méndez)

Aprovar la revisió anual del padró
municipal d’habitants a 1 de gener del
2019

TJxV, ERC, FEM, PSC
i regidor no-adscrit
(Carlos Méndez)

Aprovar l’expedient de modificació del
pressupost 12/2019 per suplement de
crèdits

TJxV, ERC, FEM, PSC
i regidor no-adscrit
(Carlos Méndez)

Aprovar l’expedient de modificació
del pressupost 13/2019 per crèdits
extraordinaris

TJxV, ERC, FEM, PSC
i regidor no-adscrit
(Carlos Méndez)

Aprovar la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2020

TJxV, PSC i regidor
no-adscrit (Carlos
Méndez)

EN CONTRA ABSTENCIÓ

ERC i FEM

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

El millor Nadal, a Viladecavalls
L’arribada del Nadal és un moment d’especial activitat per a
un municipi. Aquestes festes són
més que una simple celebració, ja
que s’hi concentren tradicions,
compres, retrobaments amb la
família i amics, propostes culturals, activitats solidàries i vacances escolars. Això fa que des
de l’Ajuntament treballem des de
ja fa setmanes per a posar tots els
nostres recursos a disposició d’uns
dies tan intensos.
Un any més, Viladecavalls torna
a oferir, coincidint amb les festes
nadalenques, un ampli programa que ens permetrà gaudir
de tot allò que ve associat amb
aquestes dates sense sortir del
nostre poble. Estic totalment convençuda que, novament, sabrem
acompanyar tots els vilacavallencs
i les vilacavallenques per tal que
gaudiu d’unes festes de Nadal
inoblidables i plenes d’emocions i
alegria.
M’agradaria, en tot cas, aprofitar
aquest espai per a fer especial esment de les propostes solidàries i
en concret d’aquelles que tenen a
veure amb la celebració de La Ma-

Des de
l’Ajuntament
tornarem a
posar el nostre
esforç per tal
que aquesta
celebració
tingui la seva
continuació als
carrers i espais
públics
rató de TV3 i que al nostre municipi es concentraran durant la Fira
de Santa Llúcia, els dies 14 i 15 de
desembre. L’arribada del Nadal ens
convida a pensar amb generositat
en els altres i a reflexionar, davant
de l’any que ha de començar, en
el món que volem construir. Estic
també convençuda que els veïns i
les veïnes de Viladecavalls tornarem a posar-hi el nostre granet
de sorra per marcar la diferència

i ajudar els qui que més ens necessiten. En aquesta ocasió podrem
fer les nostres aportacions per millorar el dia a dia d’aquelles persones que pateixen malalties minoritàries, un conjunt d’afeccions que,
com diu l’eslògan de la iniciativa de
la televisió pública, són «minories
que fan una majoria».
Vull convidar-vos, igualment, a
prendre part en la resta d’activitats
nadalenques que aquests dies se
succeiran, entre les quals destacarà, un cop més, la Cavalcada
que portarà Ses Majestats els
Reis Mags a visitar el nostre poble. Des de l’Ajuntament tornarem
a posar el nostre esforç per tal que
aquesta celebració que gaudireu a
les vostres llars tingui la seva continuació als carrers i espais públics.
Finalment, m’agradaria fer-vos
arribar en el meu nom i en el de
totes les persones que constituïm
el consistori els nostres millors
desitjos per a l’any que hem de
començar. Podeu comptar amb el
nostre compromís que posarem
tot el nostre esforç a fer que el
2020 sigui un any magnífic per a
Viladecavalls. Bon Nadal.
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Gran participació a la Festa
de Sant Martí
La celebració ha permès recollir 2.800 € que es destinaran
a La Marató de TV3
n La gimcana «Jo soc po-

ble» —amb la presència de
23 grups—, la cursa solidària,
el taller de pintura o l’escape
room a la biblioteca van ser
algunes de les activitats programades entre el 7 i el 10 de
novembre que més participació van aconseguir durant la
passada Festa de Sant Martí.

La celebració centrada en el
món rural i la pagesia, va estar
novament acompanyada de la
fira gastronòmica, per la qual
van passar centenars de persones al llarg del cap de setmana.
Pel que fa a la resta de propostes, també van tenir una molt
bona acollida la ruta teatralitzada ambientada en els antics

Al llarg del cap
de setmana,
centenars de
persones van
passar per la fira
gastronòmica

comerços, els espectacles de
carrer o la rostida del porc «a la
flama» i els tastos guiats.
La festa va tenir un espai per
a la solidaritat, ja que els diners
obtinguts, al voltant de 2.800
€, es destinaran a La Marató de
TV3 juntament amb la recaptació que es realitzarà durant la
fira de Santa Llúcia.
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Els bombers
voluntaris
reben diversos
reconeixements de la
Generalitat
Quatre membres del cos de bombers
del municipi eren distingits en un acte
celebrat a Valls
El passat 25 d’octubre, el Centre Cultural Municipal de Valls
acollia l’acte de lliurament de
les Medalles d’Honor i les distincions del Cos de Bombers que
atorga el Govern de la Generalitat de Catalunya per subratllar
la important tasca que desenvolupen en la protecció de
persones i béns. En aquesta
ocasió, hi van ser distingits fins
a cinc bombers voluntaris del

nostre municipi. En concret,
el cap del parc de bombers de
Viladecavalls, Ignasi Guayta, i
els bombers Josep Maria Argila
i Dionisio Marín van rebre una
distinció pels seus 25 anys de
servei, mentre que Casimir Ramírez va ser reconegut a títol
pòstum. Per la seva banda, es
va reconèixer també la intervenció fora de servei de Mario
Burgos en l’atenció a un vehicle

accidentat a causa d’un esvoranc a l’avinguda Ferrocarril.
A l’acte van assistir, entre altres personalitats, el president

de la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra, i, en representació
de Viladecavalls, l’alcaldessa,
Cesca Berenguer.
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Viladecavalls
reclama millores
de mobilitat a la
Generalitat arran
dels darrers aiguats
n Amb l’objectiu de solucionar

L’alcaldessa es reunia recentment
amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet

alguns dels problemes derivats
dels darrers aiguats, l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, es reunia aquest mes
de novembre amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per posar sobre la
taula diverses propostes, entre
les quals Berenguer exposà les
mesures tècniques proposades des de l’Ajuntament per a
solucionar els problemes registrats a la Riera de Gaià —en
concret, als talussos del carrer
de la Vinya de Sant Miquel de
Guanteres— per tal que les
desenvolupi l’Agència Catalana
de l’Aigua. A més a més, en la
trobada es proposaven altres

actuacions relacionades amb
la mobilitat, com ara l’establiment d’un servei de llançadora
que connecti Viladecavalls amb
l’estació ferroviària Terrassa
Rambla o la millora de la congestió del trànsit a les entrades
i sortides del municipi en hores
punta, entre altres qüestions.

Berenguer
va proposar
solucions als
problemes
causats per la
pluja a la Riera de
Gaià

Els Petits Dracs es preparen
per tancar l’any del seu desè
aniversari

L’Ajuntament recorda la
importància de vetllar pels
espais públics

n Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra

n Recentment, l’Ajuntament de Viladecavalls ha constatat

tradició i el nostre patrimoni, al 2009 naixien els Petits
Dracs, un grup de capgrossos amb forma de dracs
que representaven, cadascun, una font del municipi.
Enguany han celebrat el seu desè aniversari, i ho han fet
participant en una dotzena d’activitats al llarg de l’any.
Entre aquestes destacava la seva presència a la Festa
Major, en la qual presentaren un nou «Petit Drac» que
forma part del grup: la dragona de la Font de Sant Miquel.

un increment de la presència d’excrements a la via pública.
Davant d’aquesta situació, el consistori ha fet una crida al
civisme demanant a la població la seva col•laboració en el
manteniment dels espais que són de tots i totes, així com
una tinença responsable dels animals de companyia. En
aquest sentit, es recorda que l’ordenança municipal de
convivència i ús dels espais públics estableix sancions de
150 € per a aquestes infraccions.
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Solidaritat i tradició marquen
la celebració del Nadal
Coincidint amb la Fira Artesanal de Santa Llúcia, torna a
programar-se un conjunt d’activitats dedicades a donar suport a
La Marató de TV3
n Per al proper dissabte 14 de

desembre, entre les 16 i les 20
hores, l’Ajuntament ha programat, amb la col·laboració de
les entitats i associacions del
municipi, una sèrie d’activitats
a la plaça de la Vila per a recollir
fons per a La Marató de TV3. El
punt i final arribarà amb l’enlairada de fanalets, que es podran
adquirir a la carpa del consistori el mateix dia 14.
En aquesta ocasió La Marató
està dedicada a les conegudes
com a «malalties minoritàries»,
un conjunt d’afeccions que pateix, segons els experts, el 7 %
de la població, un percentatge
que a Catalunya correspondria aproximadament a unes

400.000 persones que pateixen
alguna d’aquestes patologies.
L’any passat la campanya estava dirigida a la lluita contra el
càncer i Viladecavalls s’hi va sumar amb l’aportació de 3.000 €.

Santa Llúcia
La celebració d’aquestes activitats solidàries coincidirà enguany amb la de la Fira Artesanal de Santa Llúcia, que estarà
instal·lada al carrer Antoni Soler
i Hospital des de la tarda del
dissabte 14 fins al migdia del
diumenge 15 de desembre. Hi
trobarem els tradicionals productes agroalimentaris, articles
de Nadal i un espai de food
trucks.

Arriba el patge Martí
El proper 27 de desembre tornen a visitar-nos els ambaixadors dels Reis Mags.
Els podrem trobar a partir de les 17 hores al campament reial instal·lat davant de
l’ajuntament. El patge Martí serà l’encarregat d’anar fent-hi passar els infants, que
—per a fer curta l’espera— podran gaudir de tallers i xocolata desfeta. El patge
tornarà a ser al municipi el 2 de gener, al centre cívic Paco Cano de les 18 a les 19
hores.

La Cavalcada a Can Trias
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran a Can Trias el 5 de gener a partir de
les 18 hores i recorreran el barri en la cavalcada organitzada per l’Associació de Veïns
de Can Trias amb el suport de l’Ajuntament. Els Reis sortiran del carrer Pintor Casas,
davant del centre cívic, i passaran pels carrers Pau Picasso, Pintor Sorolla, Miguel
Hernández, avinguda Barcelona, Isaac Albéniz, Luís Millet, Arquitecte Gaudí i Indústria
per a arribar novament davant del centre cívic.
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Cavalcada de Reis
amb novetats
Enguany, i per tal de facilitar el lliurament de
regals, s’ha establert un nou protocol per a la
recollida de paquets
n Melcior, Gaspar i Baltasar tor-

naran a visitar el nostre poble la
nit del 5 al 6 de gener i ja es troba tot preparat per a rebre’ls. Un
cop més, la Cavalcada serà l’acte
central de la jornada, ja que permetrà a Ses Majestats els Reis
Mags de l’Orient visitar el municipi i saludar totes les persones
que els hi vulguin donar la benvinguda. El recorregut tindrà
el punt de sortida a la plaça de
l’Església i portarà els Reis fins
a l’ajuntament, on tindrà lloc la
tradicional rebuda.
Un cop realitzada la salutació
des del consistori, la comitiva

es desplaçarà —sense fer cap
aturada al carrer Major— fins
a l’església, on tindrà lloc l’adoració del Nen Jesús. En aquest
punt, Melcior, Gaspar i Baltasar
reprendran el seu camí —també sense l’aturada fora del recorregut— fins al carrer Sant
Martí, on començarà el repartiment de regals. Des d’aquest
punt es desplaçaran pels carrers Llevant, Font del Capellà,
Sant Martí, Major i Antoni Soler
i Hospital fins arribar de nou
davant de l’ajuntament, on es
realitzarà una aturada fora del
recorregut.

El final de la Cavalcada portarà la comitiva pels carrers de
la Drecera, Orenetes, de Dalt,
Nou, Pau Claris, Josep Tarradellas, Prat de la Riba i Francesc
Macià.

Protocol de la recollida de
paquets
Com a novetat, enguany s’ha
establert un protocol en la recollida de paquets per a facilitar el bon desenvolupament de
la Cavalcada: quan es deixin els
regals al pavelló municipal caldrà presentar el DNI o el document del padró per a acreditar
l’adreça en la qual es vol que es
lliurin. De la mateixa manera,
tots els paquets que es deixin
en una mateixa llar hauran de
ser portats al pavelló per la persona que hi visqui i ho acrediti.
Finalment, per a les famílies
que siguin residents en altres
barris o carrers del municipi
s’ha establert una única parada fora de recorregut al carrer
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Enguany el
recorregut de
la Cavalcada
presenta
variacions
respecte del que
s’ha realitzat en
anys anteriors

Antoni Soler i Hospital un cop
s’hagin lliurat els regals en el
carrer Major.
Des de l’organització es prega col·laboració a l’hora de facilitar la recollida i el lliurament
de regals. Aquests es podran
deixar al pavelló municipal els
dies 2 i 3 de gener des de les 17
a les 20 hores.
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El Vallès Occidental
pren mesures contra
la contaminació
ambiental
Ja han començat els treballs per a
l’elaboració d’un pla supramunicipal
destinat a millorar la qualitat de l’aire
a la nostra comarca
n Durant la celebració del Con-

grés de Qualitat de l’Aire, que
tingué lloc els dies 24 i 25 d’octubre a la Fira de Sabadell, es
constituïa la Taula per la Qualitat
de l’Aire del Vallès Occidental,
amb participació vilacavallenca.
Entre les primeres mesures establertes per aquest ens es troba
l’elaboració d’un pla supramunicipal, que haurà de millorar la
qualitat de l’aire que respirem,
fruit de la feina conjunta dels
23 municipis de la comarca, el
Consell Comarcal, la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya. A més, s’hi establien
un total de 15 mesures per a la
seva aplicació imminent. Algunes d’aquestes ja estan sent implementades al nostre municipi
amb actuacions com ara la pro-

moció de l’ús del vehicle elèctric
amb la instal·lació de dos punts
de càrrega al municipi o la revisió ambiental dels serveis i
equipaments municipals, entre
d’altres. Cal destacar que des
del passat 16 de setembre està
declarada l’emergència climàtica a la comarca.

Viladecavalls ja
impulsa algunes
de les mesures
establertes per al
seu compliment
imminent
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| DESEMBRE 2019 | ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
JUNTS PER VILADECAVALLS

Les festes de Nadal ja són aquí
Encetem el mes de desembre i, amb ell, la campanya nadalenca. Aquest mes trobem l’agenda plena d’activitats escolars i culturals, símptoma inequívoc que Viladecavalls és un poble actiu i que gaudeix d’una molt bona salut social. Un dels eixos polítics del nostre grup municipal és fomentar
la vida activa del nostre poble, i per això ens trobareu sempre donant suport, organitzant o col·laborant amb totes aquelles entitats i/o associacions
que fan créixer i donen nom al nostre municipi. Les nostres línies estratègiques són: l’eix social (les persones per damunt de tot), l’eix climàtic
(la lluita contra els efectes del canvi climàtic) i l’eix de la igualtat (polítiques de gènere, integració i reivindicació), totes elles relacionades
amb el model de poble que som i, sobretot, amb el poble que volem en un futur. De mica en mica, al llarg dels propers mesos anirem explicant les
accions que fomentaran aquests tres grans eixos vertebradors i, sobretot, obrirem les portes a la possibilitat que veïnes i veïns puguin dir-hi la
seva, perquè Viladecavalls el fem plegats i ha de ser el poble que entre tots decidim. Aprofitem aquest escrit per a desitjar molt bones Festes a
tothom; que gaudiu en família de Viladecavalls, i seguim. #Treballemjuntsperviladecavalls
BON NADAL!
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

ERC ens plantem davant l’apujada d’impostos

Les Ordenances Fiscals per a l’any 2020 van ser aprovades en el ple d’octubre per l’equip de govern format per Treballem Junts per Viladecavalls, el
PSC i el regidor d’ex-Ciutadans. Esquerra Republicana de Viladecavalls va votar NO: NO a l’apujada d’un 20 % del rebut d’escombraries. És ben cert
que la taxa de recollida d’escombraries fa anys que genera dèficit, ja que el cost econòmic del servei és superior al que l’usuari paga. I és cert que s’ha
de tendir al dèficit 0. Però l’informe tècnic que acompanyava les ordenances oferia tres propostes per a reduir aquest dèficit, i l’equip de govern va
optar pel pitjor dels escenaris. En cap cas es va buscar la complicitat d’Esquerra Republicana per a prendre cap mena de decisió. Des del seu prisma,
numèricament no els cal, perquè ja tenen els set vots dels 13 regidors que formen el Ple. Fora bo començar a caminar cap al futur i plantejar-se la
recollida selectiva porta a porta de residus que tan bons resultats està donant en poblacions que ja ho estan fent.
Continuarem treballant des del convenciment que amb espais de diàleg i treball tots guanyem. Tant de bo l’equip de govern en algun moment
en sigui conscient.
Viladecavalls, a 19 de novembre del 2019 (data límit imposada per a presentar aquest article perquè fos publicat a la revista del mes de desembre).
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Donem veu als infants del poble!
Amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància, des de Fem Viladecavalls hem impulsat la creació del Consell de la Infància de
Viladecavalls.
Va ser arran d’una proposta que ens va fer arribar el Nil, un nen veí de Viladecavalls, que vam pensar que era imprescindible donar veu als infants
del poble. Esperem disposar ben aviat d’aquest espai on els nens i nenes puguin participar, proposar, debatre i decidir sobre tot allò que els
afecta: des d’activitats, equipaments, necessitats al poble, etc.
Creiem que, com a municipi, només podrem extreure’n una gran millora en incloure la visió dels infants en la política local.

FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Sant Martí, progreso y fin a la violencia de género
Este mes de noviembre ha estado animado, no solo en nuestro municipio, sino también fuera de él.
Hemos podido disfrutar de la festividad de nuestro patrón, Sant Martí, y, un año más, hemos tenido una Fiesta Mayor de invierno que ha sido un
éxito, un éxito que no habría sido posible sin la implicación de los trabajadores del Ayuntamiento y las entidades. Un año más, hemos recuperado
las tradiciones y actividades para el disfrute de las familias.
En medio de la fiesta, volvimos a las urnas, en unas elecciones que, por un lado, el PSOE ha vuelto a ganar y en las que, por otro lado, el fantasma
de la extrema derecha y el franquismo ha entrado con más fuerza que nunca en el Congreso de los Diputados desde que comenzó el periodo de la
Transición. Aun así, celebramos el acuerdo de progreso alcanzado con Unidas Podemos.
Para acabar —no por menor importancia, sino por seguir un orden cronológico—, celebramos el 25N. Cabe recordar que puede afectar a cualquiera; no distingue clase ni cultura. Debemos reconocerlo como nuestro problema más importante; hay que reaccionar ante la falta de conciencia,
hay que mejorar la educación y prevenir, porque, lastimosamente, la situación no mejora.
www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT
Me gustaría hacer una valoración muy positiva de la fiesta de Sant Martí. Considero que fue todo un éxito de participación, así como de coordinación. Agradecer a todos los organizadores, tanto a personal del Ayuntamiento como a la brigada municipal y los cuerpos de seguridad como a
voluntarios, su enorme esfuerzo para que todo saliera bien.
Ahora, a las puertas de un nuevo mes de diciembre, tenemos por delante un nuevo reto, uno de los más importantes a los que nos enfrentamos: la
negociación de los presupuestos municipales para el próximo año 2020. Seguiré trabajando para llegar a buenos acuerdos para las regidurías con las
que colaboro en este municipio, Comerç y Mercats, proponiendo un plan de mejoras para nuestros autónomos, aquellos que tienen sus comercios
en el municipio, y también un plan de dinamización de estos para hacerlos más competitivos. Sé que es un reto difícil por muchos factores, pero
estamos apostando por el comercio de proximidad y ese será nuestro objetivo en esta legislatura.
mendezdc@viladecavalls.cat
TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.
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Les visites culturals
porten la nostra
gent gran per tot
Catalunya

Tornen els tallers d’entrenament
de la memòria al municipi
n La memòria pot donar símptomes d’esgotament amb

el temps. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Viladecavalls
torna a oferir a les persones de més de 60 anys el taller
d’entrenament de la memòria, que té lloc a l’escola de
música els dimecres i al centre cívic Paco Cano els dilluns.
Les persones interessades poden inscriure-s’hi trucant al
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament (93 788
71 41, extensió 114).

Aquestes sortides inclouen també
l’esmorzar i el dinar per a les persones
participants
n La gent gran de Viladecavalls té, un cop al mes, la possibili-

Un taller per a introduir la nostra
gent gran en la marxa nòrdica
n En el marc de la participació de Viladecavalls en el

Cicle de Passejades de Marxa Nòrdica, que promou
la Diputació de Barcelona, el passat 25 d’octubre
s’organitzava amb la col·laboració de l’Ajuntament un
taller d’introducció a aquesta modalitat de marxa, en el
qual prengueren part 27 persones. En una segona fase
es realitzaran intercanvis entre els diversos municipis
participants.

tat de conèixer un punt d’interès cultural de Catalunya gràcies
a les visites que programa l’Ajuntament a punts turístics de la
nostra geografia. Les sortides culturals es fan l’última setmana
de cada mes i consten de la
visita a un municipi culturalment atractiu, un esmorzar
La propera
i un dinar de germanor per
sortida prevista
a les persones assistents. El
és per al dinar
grup va sempre acompanyat
pel tècnic municipal de Gent
de «preNadal»
Gran i per un dinamitzador
que tindrà lloc
cultural.
La propera de les sortides
al restaurant
previstes serà per al dinar de
La Terrassa de
«preNadal» que se celebrarà
Platja d’Aro
el 18 de desembre al restaurant La Terrassa de Platja
d’Aro i que estarà amenitzat
amb música en directe i ball. Les inscripcions i la venda de tiquets es realitzen el primer dimarts de cada mes a l’escola municipal de música Pau Casals (plaça Coronel Busquets) de les 10
a les 12 hores. Per a les inscripcions no-presencials, es pot contactar telefònicament amb l’Ajuntament al 93 788 71 41 o per
correu electrònic a vdcv.oac@viladecavalls.cat.

agenda
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Diumenge 1

PAVELLÓ MUNICIPAL SEBASTIÀ
HOMS
n I TROFEO VILADECAVALLS
Competició de ball Open Copa AEPB
Inscripcions www.scruplance.com

Del diumenge 1
al dimecres 18

BIBLIOTECA PERE CALDERS
n BIBLIOPANERA
Sorteig d’una panera literària amb la
col·laboració de diversos establiments
del nostre poble. Demana préstecs
aquest desembre i tindràs més
possibilitats de guanyar-la!
Els 30 primers participants infantils
s’enduran de regal el conte La Tiona
Juliana, de l’Editorial Nadal.
El sorteig tindrà lloc el dimecres 18
de desembre a les 17 h, abans de
començar l’Hora del Conte.

Dilluns 2

19 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n PRESENTACIÓ LITERÀRIA: EL
HOMBRE QUE PUDO MATAR A
FRANCO
Amb l’autor, Carlos Martín Portugal

Dimarts 3

Dimecres 11

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA «I SI TE LES
TOQUES?»
Exposició de fotografies que vol
sensibilitzar sobre la importància de
la prevenció del càncer de mama i
de l’autoexploració mamària com a
mesura preventiva.
L’organitza Eva Giménez, directora del
projecte.
Xerrada a càrrec de Judit Cos,
llevadora del CAP de Santa Maria
de Palautordera, i Carmen Bayasca,
llevadora del CAP de Viladecavalls.
Visites a l’exposició: del 10 de
desembre al 18 de gener en l’horari
de la Biblioteca.
19 H, SALA DE PLENS
n IXERRADA SOBRE PREVENCIÓ
D’INCENDIS A LA LLAR
A càrrec dels Bombers Voluntaris de
Viladecavalls.
Les festes de Nadal són un dels
moments de l’any en què més
incendis domèstics hi ha.
La xerrada és d’accés lliure, obert i
gratuït i no cal inscripció prèvia.

Divendres 13

18.30 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n BERENAR-CONFERÈNCIA:
«AMPARO POCH (1902-1968),
METGESSA, PERIODISTA I
ACTIVISTA»
A càrrec de Mary Nash, catedràtica
d’Història Contemporània a la
Universitat de Barcelona

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER INFANTIL: «ELS TRES
PORQUETS A LA RECERCA D’UNA
NOVA LLAR»
A càrrec de Renadivola.
Coneixerem la bioconstrucció i
construirem una casa amb materials
naturals.
Amb inscripció prèvia a la biblioteca o
trucant al telèfon 937 341 802.

Dilluns 9

Dissabte 14

19 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER DE LECTURA: MOBY
DICK, DE HERMAN MELVILLE
(120 €)
A càrrec de David Yeste
19.30 H, BAIXOS DE LA BIBLIOTECA
PERE CALDERS
n REUNIÓ DELS CURSETS D’ESQUÍ
DE FONT ROMEU
Els cursets es realitzaran els dies 11,
18 i 25 de gener i els dies 1 i 8 de
febrer del 2020

Del dilluns 9
de desembre al
divendres17 de
gener
BIBLIOTECA PERE CALDERS
n EXPOSICIÓ: «I SI TE LES
TOQUES?»

11 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n LABORATORI CREATIU:
«MIRANT... EL MAR»
Una experiència especial, afectiva i
vivencial al voltant de la lectura que
perdurarà en la memòria de les nenes
i els nens!
A partir de 5 anys i amb
acompanyament d’una persona
adulta.
Amb inscripció prèvia a la biblioteca o
trucant al telèfon
937 341 802.
PLAÇA DE LA VILA I CARRER ANTONI
SOLER I HOSPITAL
n FIRA DE SANTA LLÚCIA I ACTES
PER A LA MARATÓ DE TV3
A partir de les 16 h a la plaça de la
Vila del dissabte 14 de desembre
activitats en favor La Marató. Enlairada
de fanalets a les 20 h. Els fanalets
es podran adquirir el mateix dia de
l’enlairada a la carpa de l’ajuntament.
La Fira artesanal de Santa Llúcia es
trobarà al carrer Antoni Soler i Hospital
des de la tarda de dissabte fins al
migdia de diumenge.

Diumenge 15

CARRER ANTONI SOLER I HOSPITAL
n FIRA DE SANTA LLÚCIA
10:30 a 12 h, basquet two ball
12 a 14 h, actuacions d’AS CULTURAL
Zumba, Zumba AMPA Roc Blanc i Grup
de Country La Planassa

Dimecres 18

n CONCERTS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA PAU
CASALS
A l’Auditori: 17.30 h, conjunts de
pianos; 18.30 h, banda infantil; 18.45
h banda juvenil i 19 h, Viladecavalls
Ensemble
Als baixos de la biblioteca: 20 h, Jazz
Nadal
PLATJA D’ARO
n DINAR DE PRE-NADAL DE LA
GENT GRAN
Tiquets disponibles per 45 € a partir
del 3 de desembre a l’EMM Pau Casals
de 10 a 12 h. Reserves al 630 98 16 49
17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n HORA DEL CONTE
«Contes desexplicats», a càrrec de
Vivim del Cuentu.
Abans de començar el conte es
farà el sorteig de la BIBLIOPANERA
LITERÀRIA.

Dijous 19

n CONCERTS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA PAU
CASALS
Al centre cívic Paco Cano:
17.30 h, Nadal al Cor; 18 h, fem cagar
el Tió!
A l’església: 20 h, Donem Corda al
Nadal
17.30 H, CENTRE CÍVIC PACO CANO
n CAGA TIÓ
18 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER PER A JOVES I ADULTS:
«DECOREM EL NADAL»
Amb inscripció prèvia a la biblioteca o
trucant al telèfon
937 341 802

Divendres 20

18 H, AUDITORI
n CONCERTS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA PAU
CASALS
Molt a compartir, amb els alumnes
adults i avançats

Divendres 27

17 H, PLAÇA DE LA VILA
n ARRIBADA DEL PATGE MARTÍ
S’instal·larà el campament reial a la
plaça de la Vila, on el patge Martí
recollirà les cartes escrites a Ses
Majestats els Reis Mags per part dels
infants del poble.

Dijous 2 de
gener

18 H, CENTRE CÍVIC PACO CANO
n EL PATGE MARTÍ ANIRÀ AL
CENTRE CÍVIC

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS DE
L’AJUNTAMENT
IOGA

Dimarts i dijous de 15.20 a 16.20 h
Activitat dirigida adreçada a
qualsevol edat

TAEKWONDO

Dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h
Activitat dirigida adreçada a
nens/es de 4 a 12 anys

LECTOESCRIPTURA

Dilluns de 16 a 19 h i dijous de 16 a
17.30 h
Activitat dirigida adreçada a
persones de més de 60 anys

GIMNÀSTICA GENT GRAN

Dilluns de 9 a 10 h, dimarts de 17 a
18 h i dimecres de 9 a 10 h
Activitat dirigida adreçada a
persones de més de 60 anys

AS CULTURAL

Puro Flamenco:
Dimarts de 19.45 a 20.45 h
Castañuelas:
Dilluns de 18.15 a 19.15 h
Patchwork:
Dimecres de 18 a 19 h
Clásico Español:
Dilluns de 19.45 a 20.45 h
Bailes de salón:
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
Teatro:
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Pintura al óleo:
Dimarts de 17 a 19 h
Manualidades:
Dilluns de 16 a 17.30 h i dimecres de
15.30 a 17.30 h
Pilates:
Dimarts de 18.15 a 19.15 h i dijous
de 19.45 a 20.45 h
Zumba adultos:
Dilluns de 19.30 a 20.30 h, dimecres
de 15.15 a 16.15 i de 19.30 a 20.30
h i divendres de 19.30 a 20.30 h
Zumba infantil:
Dilluns de 16.45 a 18 h
Zumba adolescentes:
Divendres de 16.45 a 18 h
Sevillanas y Rumbitas:
Dimecres de 19.45 a 20.45 h
Per a més informació:
ascultural2016@gmail.com

GRUP DE DONES CAN TRIAS

Treballs manuals:
Dilluns alternatius de 17.30 a 19.30 h
Català:
Dimarts de 16 a 17 h
Informàtica:
Dilluns de 15 a 17.30 h
Per a més informació:
donescantrias@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE BALL GENT
GRAN
Diumenges de 17.30 a 20.30 h

Per a més informació:
asociacionbailecantrias@gmail.com

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.

