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Es continua treballant per a resoldre
les emergències provocades pels
aiguats
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TELÈFONS D’INTERÈS

Es redueix en un 37,5 % el
nombre de coloms al municipi

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

934 729 197

Antonio Angulo, un
vilacavallenc a l’Africa Eco
Race 2019

Policia Municipal 		

937 330 707

n Aquesta passada edició del ral·li Africa Eco

Policia Municipal (mòbil)

610 267 439

Ràdio Vila			

937 801 786

Serveis Funeraris		

900 268 268

Visites centres mèdics

937 384 030

Race ha comptat amb la participació del nostre
municipi gràcies a la presència d’Antonio Angulo
com a copilot del vehicle que obria la prova. El ral·li
es caracteritza perquè els participants aprofiten
les diferents etapes del recorregut per a repartir
medicaments, joguines, material escolar i altres
articles de primera necessitat entre la població
autòctona.

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

937 340 787

www.viladecavalls.cat
@ajviladecavalls

@ajviladecavalls

ajviladecavalls
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n Gràcies a l’ús d’anticonceptius, des del novembre

del 2017 fins al desembre del 2018 la població
de coloms de la nostra vila ha caigut en un 37,5
% en passar de 120 individus a 87. El tractament
amb Ovistop ha tingut un seguiment per part de
biòlegs i no afecta altres espècies ni les persones.
Actualment es valora instal·lar un nou dispensador
de pinso amb anticonceptiu al terrat de l’Escola de
Música Municipal Pau Casals després de detectar un
increment de coloms al voltant de l’escola Rosella.

Inscripcions per a la rua de
Carnestoltes i el concurs de
disfresses
n De l’11 al 22 de febrer restarà obert el termini

per a participar, aquest proper 9 de març, en la rua
de Carnestoltes i el concurs de disfresses. Podran
participar-hi les comparses formades per un mínim
de quatre participants; d’aquests, els que siguin
menors d’edat hauran de disposar d’autorització
dels seus pares o tutors legals, i en cap cas podrà
participar-hi una comparsa en què no hi hagi
una persona responsable que sigui major d’edat.
Els tiquets pel sopar popular de Carnestoltes es
podran adquirir els dies 4 i 5 de març, de 10 a 13 h a
l’ajuntament i de 16 a 20 h al Centre Cívic Paco Cano.

La Policia Local col·labora
en el desmantellament d’un
cultiu de marihuana
n Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració

de la Policia Local de Viladecavalls, procedien
aquest passat 11 de gener al desmantellament
d’una plantació amb més de 1.300 plantes de
marihuana en un pis del nostre municipi. Quatre
persones veïnes del nostre municipi i de Terrassa
van ser detingudes. Va ser la Policia Local la que va
comunicar la possibilitat que al pis s’estigués duent
a terme alguna activitat delictiva.

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Adaptar-se al que exigeix el moment
De la mateixa manera que fem
en el nostre dia a dia de manera
individual, sovint les administracions hem de demostrar que som
capaces d’adaptar-nos al que ens
reclama cada moment. Tot i la planificació que fem a través de pressupostos, redacció de projectes o
amb la recerca de subvencions i
ajuts, quan apareixen els imprevistos hem de tenir la capacitat
d’afrontar-los amb la mateixa
contundència i capacitat que si
es tractés d’una actuació planificada. A Viladecavalls hem tingut
un exemple ben recent amb les
diferents incidències que s’hi van
produir per causa dels aiguats del
passat mes de novembre. Les pluges van deixar uns desperfectes
a la nostra via pública que ascendeixen a 2 milions d’euros. Aquesta és una quantitat que suposaria
un trasbals per a qualsevol municipi, molt més per a una població de
la nostra mida.
En tot cas, els deures estaven
fets de manera anticipada. De la
mateixa manera que actueu la ma-

Podem garantir
que tots els
problemes
registrats per les
pluges quedaran
solucionats en
el mínim temps
possible
jor part dels veïns i veïnes amb els
vostres propis comptes, així l’Ajuntament ha treballat al llarg dels
darrers anys per tenir uns números sanejats i poder comptar
amb un estalvi que permeti tenir
marge de reacció si es produeix una
emergència. Aquest ha estat el cas
i, a data d’avui, podem garantir que
tots els problemes registrats quedaran solucionats en el mínim temps
possible. En aquest mateix número
del butlletí municipal podreu constatar quines han estat en el seu conjunt les incidències i quin és el cost

que haurem d’afrontar per tal que
quedin resoltes. Malauradament,
i d’això també en sabeu aquells
que teniu cura de les economies
familiars, els imprevistos tenen
també una repercussió sobre allò
que havíem planificat. En el nostre
cas, haurem d’assumir un endarreriment en alguns dels projectes immediats que havíem plantejat. Tenim, en tot cas, molt clar que estem
parlant de posposar inversions,
en cap cas d’oblidar-les. Som molt
conscients que els compromisos
que hem adquirit responen a necessitats reals dels nostres veïns i
veïnes i continuem fermament disposats a trobar-hi solucions.
Més enllà dels problemes que
ens han portat les pluges, estem
satisfets per la capacitat de reacció que hem sabut demostrar
com a Administració. Amb els
plans d’emergència, sempre es treballa amb la voluntat que no calgui posar-los mai en pràctica. Però
quan arriba el moment i es posen
en marxa és un descans saber que
els deures estaven fets.
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Una resposta ràpida i eficaç
davant les incidències
La gestió de la situació d’excepcionalitat provocada pels aiguats
registrats al novembre posa de relleu la capacitat municipal per
a actuar en cas d’emergència
n Els més de 88 litres d’aigua

per metre quadrat que es registraren a Viladecavalls durant els aiguats del 15 de novembre, sumats a les intenses
pluges que van caure durant
les setmanes precedents, van
provocar una situació d’excepcionalitat al nostre poble amb
nombroses incidències a la
via pública. Mesos després, el
balanç de l’actuació municipal

Els comptes
sanejats
i l’estalvi
pressupostari
han fet possible
donar una ràpida
resposta a les
incidències

davant dels problemes provocats per les pluges deixa un
resultat positiu pel que fa a la
capacitat de l’Ajuntament de
fer front a imprevistos d’aquesta magnitud.

Capacitat econòmica
Més enllà de la capacitat d’actuació sobre el terreny en el
moment en què es va començar
a tenir constància de les inci-

dències, cal destacar també la
feina que es realitza encara a
dia d’avui per tal de reparar els
desperfectes ocasionats. En total, les destrosses ocasionades a
la via pública han estat quantificades en 2 milions d’euros. En
tot cas, gràcies a disposar d’uns
comptes sanejats i a l’estalvi
pressupostari assolit, ha estat
possible donar una ràpida resposta a les incidències.
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El mur del camp de futbol

L’escullera del pont del Molinot

Pressupost: 208.000 € + IVA
Termini: Tres mesos i mig

Pressupost: 17.500 € + IVA
Termini: Tres setmanes

El talús de la carretera de
Sant Llorenç

L’escullera de la planta
depuradora de Can Coromines

Pressupost: 215.000 € + IVA
Termini: Un mes

Pressupost: 8.500 € + IVA
Termini: Una setmana

El talús del carrer de Baix

La carretera de Sant Llorenç

Pressupost: 87.000 € + IVA
Termini: Dues setmanes

Pressupost: 420.000 € + IVA
Termini aproximat: Quatre mesos

El talús del polígon La Bòbila

El talús del carrer Barcelona

Pressupost: 282.000 € + IVA
Termini: Tres mesos

Pressupost: 50.000 € + IVA
Termini: Un mes i mig

El carrer Joan XXIII

El mur del pati inferior de
l’escola Rosella

Aquest element va quedar parcialment trencat i amenaçava
amb caure. La situació exigia l’eliminació del mur i la restitució
del tram afectat.

Les pluges continuades i el pic registrat el 15 de novembre van
ser la causa de diverses esllavissades com la que es provocava
en aquest talús. Com a resultat, calia procedir a la retirada
de terres, dels arbres afectats i de la malla malmesa per tal
d’estabilitzar novament la zona.

Com en el cas anterior, aquest talús també va patir
esllavissades greus que, en aquest cas, podien afectar el
carrer de Baix. A més de la retirada de terres, l’obra implica
estabilitzar la zona amb malla electrosoldada, ancoratges i
formigó projectat.

Les naus industrials de la zona van quedar en perill de veure’s
afectades per les esllavissades, l’esvoranc i els problemes de
drenatge que s’hi van registrar. En aquest cas es va establir, a
més de la retirada de terres i la desbrossada, la col·locació de
murs i d’un drenatge.

Aquí es va registrar un dels incidents més aparatosos amb
l’aparició d’un gran esvoranc pel trencament d’una canonada
d’aigua. La solució establerta era la reparació de la canalització
de l’aigua i la reposició de la via.

Pressupost: 7.000 € + IVA

El Camí de Can
Coromines

Aquest camí va quedat totalment impracticable per culpa
de la pluja. Les greus esllavissades i la caiguda d’arbres es van
veure acompanyades d’un esvoranc que feia que es perdés
aquesta via.

Pressupost aproximat: 750.000 € + IVA

Aquest element del pont es va trencar i, en caure, va descalçar la
via. La reparació suposa la construcció d’una nova escullera i la
reposició de paviment.

En aquest cas es va produir el trencament i la caiguda de
l’escullera acompanyada per l’esllavissada del talús i l’aparició
d’un petit esvoranc. La solució proposada era la retirada
de terra, el reompliment de l’esvoranc i la recol·locació de
l’escullera.

Les pluges deixaren un forat sota la superfície de la carretera,
amb el risc que aquest fet suposava que es produís un
esvoranc i la caiguda d’un tram de la carretera sobre un tub del
clavegueram. Per tal d’evitar-ho es planteja la substitució del
tram afectat amb una obra d’estructura.

En aquest cas les greus esllavissades van afectar el carrer
Barcelona, per la qual cosa calia realitzar una retirada de
terres i la desbrossada de la zona per a, posteriorment,
procedir a l’estabilització del talús amb rocalla i a col·locar-hi
un drenatge.

A més del trencament del mur, es van produir esllavissades del
talús que afectaven el pati del centre. La solució proposada era
l’eliminació del tram del mur que havia quedat malmès i la seva
restitució, acompanyada de l’estabilització del talús.

Pressupost: 78.400 € + IVA
Termini: Tres mesos

El camí d’accés a la carretera
B-120 des del carrer la Riba

El terreny del talús del carrer la Riba va patir una esllavissada
envaint el camí d’accés a la carretera B-120 des d’aquest carrer.
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Noves mesures per a
promoure l’ocupació
i dinamitzar el teixit
empresarial

El Servei de Promoció Econòmica
i Ocupació de l’Ajuntament es
reforça amb la incorporació de dues
tècniques itinerants del Consell
Comarcal
n Aquest 2019, i gràcies al pro-

grama de Cartera de Serveis
Itinerants del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, l’Ajun-

tament de Viladecavalls ha
incorporat dues tècniques al
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació. Una d’aquestes

Al 2019 s’inicien
nous ajuts
municipals a
la contractació
i per a l’alta
d’autònoms

treballadores realitzarà tasques d’orientació professional,
suport a l’espai de recerca de
feina i coordinació del Servei
d’Ocupació, mentre que l’altra
dinamitzarà el teixit empresarial del municipi donant suport
al Servei de Promoció Econòmica. El Consell Comarcal ha
atorgat una subvenció de
3.400 € per a finançar en part
ambdues contractacions.
Entre les actuacions municipals que es duen a terme
per a promoure la creació de
llocs de treball, aquest 2019
està previst que es convoquin

nous ajuts. L’any passat l’Ajuntament de Viladecavalls creava
una partida de 10.000 € per a
subvencionar contractacions
i altes com a autònoms, de la
qual es beneficiaren un total
de quatre persones.

Viladecavalls ha
estat escollit per
la Diputació de
Barcelona per a
realitzar aquest
estudi com a
prova pilot

carburs; les instal·lacions més
importants d’aquests serveis
que poden constituir la base
imposable; la superfície dels
terrenys de domini públic local
emprats, i el possible import
de la taxa. L’aportació atorgada per la Diputació, de 9.000 €,
permetrà cobrir fins a un 67 %
dels costos dels treballs que es
realitzen.

En estudi la possible
taxa municipal pel
transport d’energia i
serveis
La taxa permetria cobrar a les
companyies elèctriques i de serveis per
l’ús de terrenys de domini públic

n Amb la voluntat de trobar

fonts per al finançament municipal que repercuteixin al mínim possible sobre les economies familiars, l’Ajuntament de
Viladecavalls ha iniciat un estudi destinat a conèixer la viabilitat d’establir una taxa que
reguli l’ocupació de terrenys
per part de companyies elèctriques i de serveis. El nostre
municipi ha estat, així, escollit

per la Diputació de Barcelona,
l’ens que ofereix el suport tècnic i econòmic necessari, per
a dur a terme aquesta anàlisi
com a projecte pilot. Es calcula
que el consistori podria arribar
a obtenir entre 12.000 i 14.000
€ a través d’aquesta taxa.
L’estudi contempla identificar les classes d’aprofitament al
municipi del transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidro-
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En marxa la
renovació de
l’enllumenat públic
Aquest 4 de febrer s’inicien els
treballs per a fer més sostenible
el consum energètic del municipi
n En total seran més de 1.000

els punts de llum del municipi
sobre els quals s’actuarà per tal
de renovar bona part de l’enllumenat públic. Aquest 4 de
febrer comencen unes obres
que afectaran diversos barris
i urbanitzacions i que s’aniran
estenent per la nostra vila (podeu consultar les diferents actuacions al quadre adjunt en
aquesta mateixa pàgina). Les
actuacions es duran a terme
de dia per tal de minimitzar les
molèsties entre el veïnat.

La renovació està orientada
a substituir les actuals llumeneres per altres de tecnologia LED
amb l’objectiu de promoure un
estalvi en la despesa que es calcula que serà de 64.000 € anuals
i que es traduirà en l’equivalent
a 93,7 tones de CO2. Aquesta
actuació s’emmarca en el compromís adoptat pel consistori
en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic,
i és possible gràcies a l’ajut de
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Calendari
DATA
INICI

DATA
FI

BARRI/
URBANITZACIÓ

VIA PÚBLICA ON ES FARAN CANVIS
DE LLUMENERES

4 febrer

6 febrer

Can Corbera

Local social AV Can Corbera, Can Buixeres, Sant Anaclet, Joan XXIII, av. Catalunya,
Sant Isidre, Santiago Rusiñol, Montserrat i pl. Joan XXIII

4 febrer

5 febrer

Les Carenes de Can
Turu

Pl. Jordi Torras, Prat de la Riba, av. Lluís Companys, Josep Tarradellas, Francesc Macià,
Can Sanahuja, Sabadell, L’Era, pl. de la Masia i Pau Claris

6 febrer

8 febrer

Nucli urbà

11 febrer

14 febrer

La Planassa

Camí de l’Estació, Vacarisses, pl. Creueta, Sant Cugat, Martorell, Matadepera, Olesa
Montserrat, Rubí, Fonts, Barcelona, Abrera, Rellinars, Esparreguera, Monistrol, Gallifa,
Castellbisbal

15 febrer

22 febrer

Sant Miquel de
Guanteres

Camí vell Terrassa-Vacarisses, Romaní, Arboç, Llentiscle, Abaixador, Pineda, Torrent,
ctra. Sant Llorenç, Verbena, Ocells, pl. Verbena, Mara, Can Cardús, via tren, Nord, Gaià,
Cardús, camí de la Plana, Castelltort, President Serra, Vinya, pl. Vinya, Riera, Mitjans,
Caus, Faure, Transversal, Galceran, Comerç i Oliveres

25 febrer

27 febrer

Can Trias i la
Tendera

Pintor Sorolla, Pintor Picasso, av. Barcelona, pl. Pintor Fortuny, cruïlla Pompeu Fabra,
pl. Gaudí, pl. Catalunya, Joan Miró, av. Terrassa, pl. Pintor Murillo i la Tendera

B-120, Sant Josep, Bonavista, del Mig, Font del Capellà, ptge. Sant Martí, Anne
Frank, Maria Mercè Marçal, ptge. Can Boada de les Parentes, camí de Can Sanahuja,
Orenetes, Sant Joan, de la Riba, Drecera, Montsec, Mirador del c. Tibidabo, pl. Font del
Capellà, pl. del c. Pirineus, camí forestal del c. Montsec, de Baix, Masia, Rosari, Nou, pl.
de la Font de Can Turu
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Els Corredors de Fons de
Viladecavalls aposten per la
marxa nòrdica
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Les persones interessades poden posar-se en contacte amb
els Corredors de Fons a través
de l’adreça de correu electrònic
nwviladecavalls@gmail.com.

A l’Oxfam Trailwalker
Entre les properes activitats de
l’entitat cal destacar també la
seva participació, els dies 6 i 7
d’abril, a l’Oxfam Trailwalker de
Girona 2019, una prova destinada a recaptar diners per a facilitar l’accés a l’aigua potable.
Per tal d’escenificar els problemes que pateixen les persones
que diàriament han de caminar
per aconseguir un bé tan habitual per a nosaltres com és
l’aigua, l’Oxfam Trailwalker és
una cursa de 100 km que s’ha
de completar en menys de 32
hores.

A més de jornades dirigides al conjunt de la població,
també programen una sessió específica per a la
nostra gent gran
n Amb la voluntat de promou-

re els estils de vida saludables i
l’activitat física, els Corredors de
Fons de Viladecavalls compten
des del novembre passat amb
una secció de l’entitat dedicada a la marxa nòrdica. Aquesta
activitat es troba oberta gratuïtament a tota la població i
permet participar en sessions

El Rotary Club,
un any més
amb els infants
menys afavorits
del municipi
El Rotary Club de
Terrassa participava amb
els Serveis Socials en el
lliurament de regals de
Nadal

de marxa amb recorreguts de
7 quilòmetres els dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h i els dimarts
i dijous de 18.30 a 20 h. El punt
de sortida és la plaça de la Vila.
Els caps de setmana es programen marxes a altres municipis,
amb recorreguts d’entre 11 i 14
quilòmetres. Des del passat 4
de gener s’ha sumat a aquestes

n Les famílies amb infants en

risc d’exclusió social del nostre
municipi es beneficiaven de
l’activitat solidària del Rotary
Club de Terrassa aquest Nadal.
Concretament, per quart any
consecutiu, l’entitat col·laborava amb els Serveis Socials
municipals per tal que tots els
nens i nenes tinguessin regals
en aquestes dates. Prèviament
es contactava amb les mares i pares per tal de garantir
que els presents s’ajustessin
al màxim possible als desitjos
dels infants.

caminades una marxa específicament dirigida a la nostra gent
gran, amb la voluntat que puguin gaudir també dels beneficis d’aquesta activitat física. Les
sessions de l’anomenat Grup
de Salut tenen lloc tots els divendres de 9 a 11 h sortint des
de la plaça de la Masia de Can
Turu, davant de l’escola Rosella.

Els Corredors
de Fons de
Viladecavalls
participaran
al mes d’abril
en la cursa
solidària de
100 km Oxfam
Trailwalker a
Girona
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Treball constant, del primer a
l’últim dia

Valors republicans a Viladecavalls

Nous contenidors, vells problemes

Un dels nostres compromisos des que ens
vam presentar a les primeres municipals ha
estat el de conjurar-nos com a servidors públics. Hem tingut clar sempre que si fèiem
el pas de presentar-nos com a grup era
sent coneixedors del que implica estar al
capdavant d’una institució com l’Ajuntament de Viladecavalls.
Tant estant al Govern com els dos anys
que vam estar a l’oposició, hem treballat
incansablement colze a colze per a tots
els veïns i veïnes del nostre municipi, escoltant, participant, implicant-nos i creant
una xarxa d’unió i convivència, perquè la
base d’un bon grup municipal és ser, per
damunt de tot, persones amb valors que
prioritzen la gestió del benestar municipal per damunt de sigles i opinions i, sobretot, respectant la diversitat i la pluralitat.
El nostre grup està format per gent diversa que estima i treballa per Viladecavalls, i
comptem amb tu i amb tots, sempre, del
primer a l’últim dia.
Tenim en compte que hem de millorar aquelles coses que no hem acabat
d’assolir, i per això agraïm sempre les
aportacions que ens feu arribar, perquè
si anem junts com fins ara assolirem el Viladecavalls que tots plegats volem. No ens
aturem. #TreballemjuntsperViladecavalls.

Som a menys de quatre mesos de les eleccions municipals. La maquinària electoral
de totes les formacions polítiques ja està
en marxa i nosaltres no en som una excepció. Som un equip de persones que hem
decidit fer un pas al davant per a construir
un Viladecavalls millor. A moltes de nosaltres ja ens coneixeu. Som persones actives
i activistes dins de les entitats i els barris.
Altres, de forma no-pública, continuen
treballant i apostant per un projecte de
poble republicà, com ho han fet sempre.
Tots nosaltres compartim els valors republicans, els valors de la llibertat, la
igualtat, la democràcia, l’honradesa,
la fraternitat, la transparència i l’ètica.
Amb aquests valors com a pilars volem
construir un Viladecavalls millor amb tu
i per a tots.
Us preguntareu com és que fem ús
d’aquest espai per a anunciar el que volem fer. La resposta és senzilla: nosaltres
només tenim 1.200 caràcters cada mes per
a arribar a totes les cases de Viladecavalls,
i cal aprofitar-ho. Ara és el moment de fer
propostes, d’escoltar, parlar i treballar plegats per la construcció d’un poble millor. El
dijous dia 7 de febrer a les 20.30 h serem
als baixos de la biblioteca Pere Calders.
T’hi esperem!!!

Des de fa uns mesos, arran del nou contracte del servei d’escombraries, disposem de
nous contenidors arreu del municipi.
Des de Fem Viladecavalls ja vam dir que
la nostra aposta és i serà la d’un nou sistema de recollida porta a porta (com el de Vacarisses o Matadepera), que ens permetria
reciclar més (més del 90 %) així com eliminar les bateries de contenidors dels nostres
carrers.
L’alcaldessa i el Govern actual van optar
per seguir amb el sistema de sempre incorporant-hi nous contenidors i nous punts de
recollida.
El resultat de fer el mateix de sempre
és que tenim els problemes de sempre,
més algun de nou: molèsties a alguns
veïns per la proximitat dels contenidors,
pèrdua de places d’aparcament, contenidors desfrenats que envaeixen el carrer i
uns contenidors grocs en els quals és molt
difícil dipositar envasos grans perquè no hi
caben.

Esquerra Viladecavalls
@ercviladecavalls

pdecatviladecavalls

ACORD PER VILADECAVALLS

@esquerravila

CIUTADANS

PSC

Cambio de paradigma y su
influencia en la vida política

I tu, com ho faries?
Treballar per una bona seguretat viària al
poble és una prioritat. Els vilatans hem de
poder sentir-nos segurs circulant-hi, tant
amb vehicles com a peu. Per això, fer un estudi seriós a l’hora de determinar la situació
de contenidors o de quins elements ajuden
a reduir la velocitat en llocs on la tendència
és a sobrepassar-la és molt important i s’ha
de fer de manera acurada.
No cal dir que des de l’Ajuntament es
treballa amb diners de tots. Per tant, s’ha
d’estar convençut que les solucions que
s’hi aporten són les més adients. Els coixins
berlinesos (ressalts per als cotxes) que
s’han col·locat els darrers mesos —9 a Can
Turu (8 d’ells en un tram de 150 metres) i 5
a la zona de la Creueta, amb un cost total
d’uns 11.200 euros (IVA inclòs)— són una
inversió prou important.
Veient les alternatives que hi ha, i conscients de la importància, nosaltres som
partidaris de solucions més definitives
i amables per a vehicles i vianants, com
ara la creació de carrers «de convivència»
o «de prioritat invertida», menys agressius
amb els vehicles i alhora més segurs pel
que fa als vianants, que passen a tenir preferència en tot el tram.
Construïm junts un Viladecavalls millor!

En primer lugar, queremos pedir disculpas
por el error de no publicar nada el mes anterior; fue un fallo que cometí de fechas.
Comenzó el 2019, llegamos al mes de febrero y nos encontramos con que no existen
ganas por parte del equipo de gobierno de
sentarse por lo menos a intentar negociar
unos presupuestos para Viladecavalls en el
2019. Desde Ciudadanos lamentamos esta
situación, cuando hemos demostrado que
en los tres años anteriores hemos votado
con responsabilidad para que pudiese salir el Presupuesto Municipal; este año nos
sorprenden al no sentarse a dialogar. Desde Ciudadanos tenemos la impresión de
que dan por terminada la legislatura, pero
lo que no se puede es dejar un municipio
sin presupuestos a la espera de lo que salga
de nuevo en las urnas. Nuestra línea seguirá
basándose en el diálogo y la negociación
siempre que sea bueno para el municipio.

Ciutadansviladecavalls
AcordperViladecavalls

FemViladecavalls
@femviladcavalls
www.carlesrodriguez.cat

acordpervila

carlosvapark@hotmail.com

@ViladecavallsCs

Bienvenidos al 2019. Desde el PSC, os damos la bienvenida al nuevo año. El 2019
nos ha presentado un cambio de gobierno
en Andalucía, un gobierno de 40 años con
detractores y simpatizantes. Pero la sorpresa y la noticia no es otra que el pacto y la
irrupción de la extrema derecha y de los
pactos de esta. Desde la Revolución Francesa de 1789, el eje bidimensional izquierda-derecha ha cambiado. Los diferentes
partidos políticos toman posición en función del contexto concreto de cada territorio, con paralelismos en diferentes lugares
del mundo. Hablamos de liberales, conservadores, socialdemócratas y nacionalistas.
Hablamos de la irrupción de Trump, Bolsonaro, Brexit, Le Pen, ADF alemán, VOX...
La izquierda socialdemócrata estamos
comprometidos desde el municipalismo en
mantener una sociedad cohesionada, con
una educación y una sanidad pública de
calidad como pilares básicos del Estado del
Bienestar, y en detener el avance de según
qué ideologías con formación y criticismo.

www.socialistes.cat
gonzalezrmrc@viladecavalls.cat
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Els Reis Mags van
tornar a visitar
Viladecavalls
n Aquest passat 5 de gener

Melcior, Gaspar i Baltasar tornaven a recórrer els carrers del
nostre municipi després de la
seva arribada a Viladecavalls.
Centenars de persones els van
rebre al llarg del seu recorregut, que iniciaren a les 18 hores
acompanyats per la Guàrdia
Reial i pel patge Martí i els seus

ajudants. Ses Majestats van ser
rebudes per l’alcaldessa, Cesca Berenguer, a l’ajuntament,
on se’ls va lliurar la clau que
obre totes les llars del municipi. Durant la cavalcada, i com
és tradició al municipi, els Reis
van donar els regals als infants
que s’esperaven davant del seu
portal.

Els Reis, per Can Trias
Els Reis Mags tenien a Can Trias la seva pròpia cavalcada,
organitzada per l’associació de veïns del barri amb el suport
de l’Ajuntament. L’itinerari, amb inici i final al centre cívic Paco
Cano, va recórrer els principals carrers.

agenda
FEBRER 2019

Del divendres 1 al
dimecres 16
BIBLIOTECA PERE CALDERS
n EXPOSICIÓ
BIBLIOGRÀFICA DIA
INTERNACIONAL
EN MEMÒRIA DE
LES VÍCTIMES DE
L’HOLOCAUST
Organitza: Biblioteca Pere
Calders de Viladecavalls

Dijous 7

18 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n CONFERÈNCIA “PER
QUÈ EL DIA 27 DE
GENER? PER QUÈ CAL
UN DIA INTERNACIONAL?
APUNT HISTÒRIC SOBRE
L’HOLOCAUST EN
TERRITORI SOVIÈTIC”
A càrrec de Marta Simó,
doctora en sociologia i
especialista en relacions
internacionals
Organitza: Biblioteca Pere
Calders de Viladecavalls

Dissabte 9

DE 8 A 21 H, PAVELLÓ
MUNICIPAL
n FESTIVAL DE
PATINATGE ARTÍSTIC
Organitza: Club Patinatge
Viladecavalls

Dimecres 13

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE:
«CONTES DEL CABÀS»
A càrrec de Rosa Fité
Organitza: Biblioteca Pere
Calders de Viladecavalls
DE 19 A 21 H, SALA
POLIVALENT BAIXOS
BIBLIOTECA
n XERRADA-TALLER:
«SUPERAR L’ANSIETAT,
PASSOS PER A CONÈIXER
UN CAMÍ CAP A LA
CALMA»
A càrrec de Trinitat Soler,
psicòloga i terapeuta
energètica

Dilluns 25

17 H, AUDITORI EMM PAU
CASALS
n TALLER PER A MARES
I PARES: «QUÈ FER
COM A PARES I MARES
DAVANT L’ASSETJAMENT
ESCOLAR?»
A càrrec de la Pilar Verdeguer,
pedagoga de GPS
Organitza: AMPA Rosella

Dimecres 27

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE: «AI,
QUIN FRED QUE FA»
A càrrec de Rosa Pinyol
Organitza: Biblioteca Pere
Calders de Viladecavalls
AVANÇAMENT MARÇ
RUA DE
CARNESTOLTES 2019
Dissabte 9 de març del
2019 a partir de les 18 h
Recorregut pels carrers del
nucli urbà
Inscripcions: de l’11 al 21
de febrer
SOPAR POPULAR DE
CARNESTOLTES
Dissabte 9 de març del
2019 a les 21 hores
Pavelló municipal Sebastià
Homs
Venda de tiquets: 4 i 5
de març, de 10 a 13 h a
l’ajuntament i de 16 a 20 h
al centre cívic Paco Cano

CORREDORS
DE FONS DE
VILADECAVALLS
MARXA NÒRDICA
Dilluns i dimecres de 20 h a
21.30 h
Dimarts i dijous de 18.30 h
a 20 h
Grup de salut (gent gran):
divendres de 9 a 11 h
Més informació:
cfviladecavalls@gmail.com

Dilluns 11

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA:
LA DAMA QUE SE
TRANSFORMÓ EN ZORRO,
DE DAVID GARNETT
A càrrec de David Yeste
Organitza: Biblioteca Pere
Calders 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 reservan 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 CORBERA
TAEKWONDO PER A TOTES LES
EDATS
Reunió informativa: dia 1 de
febrer a les 17 h
Horari de l’activitat: divendres de
17 a 19.30 h
Per a més informació:
vdcv.avvcancorbera@
viladecavalls.cat

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

