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En marxa el tractament
preventiu de desratització

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament		

937 887 141

Biblioteca Pere Calders

937 341 802

CEIP Rosella 		

937 340 001

n Al llarg dels mesos de juny i juliol es realitza el

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

tractament preventiu destinat al control de plagues
de rosegadors. L’actuació, duta a terme per una
empresa especialitzada amb el suport de la brigada
municipal, se centra en la col·locació d’esquers
amb rodenticida, innocu per a les persones i per
al medi ambient, als embornals i a les tapes de
clavegueram.

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
@ajviladecavalls

@ajviladecavalls

ajviladecavalls
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La consellera d’Empresa i Coneixement visita
Circutor
n Aquest passat 20 de juny la consellera d’Empresa i Coneixement de la

Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Chacón, visitava l’empresa de gestió de
l’energia elèctrica ubicada a Viladecavalls, Circutor. La consellera, acompanyada
per l’alcaldessa del municipi, Cesca Berenguer, va visitar les instal·lacions de
l’empresa al polígon de Can Mitjans.

Ple municipal extraordinari 12 de juny del 2019
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i Cs
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Il·lusió i responsabilitat davant d’una nova legislatura
El passat 15 de juny tenia l’honor
de ser reelegida alcaldessa del lloc
del món que més m’estimo, el meu
poble, Viladecavalls. Més enllà de
l’orgull personal que aquest fet
representa, és també una satisfacció pel suport que la reelecció
suposa a la feina que hem dut a
terme al llarg dels darrers quatre
anys i a les propostes que hem fet
de cara als propers. Teniu el meu
compromís que farem tot el possible per a ser mereixedors del crèdit
que hem rebut.
La meva voluntat és continuar
governant com ho hem fet fins
al moment: en primer lloc, fent
del diàleg i del consens la nostra principal eina de treball diari.
Continuarem amb les polítiques
de mà estesa a la resta de forces representades al consistori i
aprofundirem en les polítiques
de participació que ja hem impulsat i que permeten que els veïns i
les veïnes puguin dir la seva sobre
alguns dels principals projectes
municipals.
Aquesta voluntat de mantenir
les portes dels nostres despatxos

Teniu el meu
compromís que
farem tot el
possible per a
ser mereixedors
del crèdit que
hem rebut a les
eleccions
sempre obertes es completarà
amb la feina rigorosa en la gestió
que estic convençuda que hem
acreditat en els darrers anys. La
primera obligació per a les persones que hem de dedicar una part
del nostre temps al servei públic
és ser conscients que treballem
amb els recursos de tota una
població. Per això hem de saber
planificar les inversions, mantenir
els comptes públics sanejats i hem
de saber mantenir els contactes
necessaris amb la resta d’administracions per a aconseguir ajuts i
subvencions.

Situacions com les emergències
a les quals hem hagut de fer front
recentment per culpa de les pluges intenses registrades ens han
permès demostrar que comptem
amb un ajuntament amb capacitat de reacció per la implicació i
vàlua dels seus treballadors municipals i amb els recursos econòmics necessaris per a fer front a
pràcticament qualsevol imprevist.
Volem que al llarg dels propers
quatre anys aquest rigor continuï
presidint el nostre dia a dia.
Viladecavalls és un lloc magnífic
on viure, però encara el podem fer
millor. Sota aquesta idea, afrontem amb il·lusió quatre anys en els
quals continuarem apostant per
portar més enllà els nostres espais
públics i els equipaments municipals, en els quals continuarem
apostant per esdevenir una societat més implicada amb el nostre
medi ambient i en els quals posarem els nostres esforços a potenciar l’ensenyament, la participació
o el transport públic. Compteu
amb el nostre compromís i la
nostra il·lusió.
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Actuacions de
millora de la
pintura viària als
carrers de Can
Trias
L’objectiu de les millores
és incrementar la
seguretat tant de vehicles
com de vianants

n Amb la voluntat de restablir

la pintura viària que s’havia
degradat pel pas del temps i
pel trànsit de vehicles, al llarg
del mes de juny s’han realitzat diferents obres a Can Trias.
D’aquesta manera, s’ha treballat en diversos carrers de la
zona per tal d’incrementar-hi la
seguretat, tant de les persones
com del trànsit rodat. Les afectacions sobre la circulació han
estat mínimes i s’han solucionat oferint un pas alternatiu.

S’instal·len
ventiladors a
diverses sales del
centre cívic Paco
Cano
L’actuació té com a
objectiu millorar la
climatització d’aquest
equipament municipal

Noves tasques de millora de
l’enllumenat públic del municipi
Els treballs duts a terme s’han centrat en l’avinguda
Terrassa i el carrer Pintor Picasso
n En el marc de les diferents

actuacions realitzades a Viladecavalls per a fer més eficient
l’enllumenat públic, al llarg
de les darreres setmanes s’ha
treballat en l’adequació dels
punts de llum situats a l’avin-

guda Terrassa i al carrer Pintor
Picasso. Aquestes tasques han
corregit la variació que havia
provocat en la potència lumínica la instal·lació de noves
llumeneres amb tecnologia de
LED.

n Recentment, les sales 12, 21,

23 i la sala TIC del centre cívic
Paco Cano han incorporat ventiladors d’aspes al seu sostre.
Aquests nous elements, que
han de millorar la climatització dels espais en els quals
s’han instal·lat, provenen del
casal de la gent gran i de l’auditori, situats també al centre
cívic i que han incorporat recentment aire condicionat. La
despesa s’ha limitat, doncs, al
material d’instal·lació.

Enllestits diferents treballs de
manteniment en places i espais verds
del municipi
La Brigada d’Obres i Serveis ha realitzat aquestes
actuacions de reparació i jardineria
n Al llarg d’aquest passat mes

de juny, la brigada municipal
ha enllestit diverses tasques
de jardineria a l’entorn de la
deixalleria municipal i a les zones verdes de la plaça Mitjans
i ha dut a terme el manteniment de l’espai d’esbarjo per a

gossos del camí de la Plana. Els
treballs s’han completat amb
la reparació d’una fuita detectada en la canalització d’aigua
al camí de Can Boada de les
Parentes, la qual afectava directament el sistema de reg de
la zona.
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Cesca Berenguer,
novament elegida
alcaldessa
La llista de Treballem Junts per Viladecavalls,
encapçalada per Berenguer, fou la més votada
a les passades eleccions municipals
n Aquest passat 15 de juny te-

nia lloc el ple de constitució de
l’Ajuntament de Viladecavalls,
en el qual els regidors i les regidores electes de la present
legislatura prenien possessió
del càrrec i escollien novament
Cesca Berenguer com a alcaldessa del municipi. Berenguer
rebia els vots dels cinc regidors
del seu grup, Treballem Junts
per Viladecavalls, i el del regidor del PSC.
Pel que fa a la resta de grups
municipals que formaran part
de l’oposició, ERC compta amb
tres representants, FEM Viladecavalls disposa també de tres
regidors i Ciutadans també

aconseguí un regidor a les eleccions municipals celebrades el
passat 26 de maig.
Més enllà dels responsables
municipals que repeteixen en
aquesta legislatura, també trobem en el Ple noves cares: del
grup municipal de Treballem
Junts per Viladecavalls va prendre possessió com a regidor
Jordi Amiguet; el grup d’ERC
incorpora Martí Pedret, i per
FEM Viladecavalls han entrat
dos nous regidors, Marisa Martínez i Diego García.
En els dies posteriors es redactava el cartipàs municipal,
el repartiment de les diferents
responsabilitats.

El cartipàs municipal
Les responsabilitats de l’equip de govern municipal per a
aquest mandat es reparteixen de la següent manera:
• Cesca Berenguer Priego: Alcaldia; Serveis econòmics i
Patrimoni; Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge
• Pere Nogués Vidal: Seguretat i Convivència Ciutadana;
Participació i Projectes Veïnals; Esports; Manteniment Urbà,
Via Pública
• Dolors Salmerón Daví: Gestió de Persones i
Desenvolupament del Talent (RRHH); Comunicació, Innovació
Digital i Transparència; Gent Gran i Envelliment Actiu; Serveis
Socials, Integració i Solidaritat; Polítiques de Gènere i Drets
Humans
• Jordi Amiguet Rovira: Cultura i Oci; Mobilitat i Transport
Urbà; Medi Ambient, Boscos, Sostenibilitat i Lluita contra el
Canvi Climàtic (compartida)
• Jesús Porres Coto: Salut; Ocupació, Empresa, Indústria,
Polígons i Projecció del Municipi; Comerç i Mercats
• Marc González Roldán: Joventut; Educació; Medi Ambient,
Boscos, Sostenibilitat i Lluita contra el Canvi Climàtic
(compartida)
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El projecte Zona
Jove, entre l’Institut
i l’Ajuntament,
acomiada el curs
La darrera de les activitats
programades en aquesta ocasió era
el tradicional joc de «pedra, paper i
tisores», que tingué lloc al pati
n L’Institut i l’Ajuntament de

Viladecavalls promouen conjuntament des del curs 20142015 el programa Zona Jove,
que té com a principal objectiu
apropar els joves estudiants al
Punt d’Informació Jove i a les
activitats que s’hi duen a terme. Aquest mes de juny es tancava una nova edició d’aquest
programa, i es feia amb el joc
tradicional de «pedra, paper
i tisores», que al llarg de dues

setmanes s’ha realitzat en el
centre a l’hora d’esbarjo.
Més enllà d’aquesta activitat,
els alumnes de l’Institut han
tingut la possibilitat de tenir a
la seva disposició la informació oferta per mitjà d’una dinamitzadora de l’Ajuntament
que coordina, conjuntament
amb els corresponsals, concursos de fotografia, tornejos
esportius o el popular concurs
«Tú sí que vales». Cal destacar

Una
dinamitzadora
municipal
coordina,
conjuntament
amb els
corresponsals,
concursos
de fotografia,
tornejos esportius
o el «Tú sí que
vales»

que el nom «Zona Jove» va
ser escollit el curs passat pels
corresponsals del projecte per
a substituir el de PIDCES (Punt
d’Informació i Dinamització
dels Centres de Secundària).

L’Ajuntament destina
7.500 € a ajuts per
a casals i transport
adaptat

Aquests propers 7 i 8 de juliol finalitza
el termini per a poder optar a aquestes
subvencions
n Amb la voluntat de facilitar

l’accés a diversos serveis a totes les persones del municipi,
l’Ajuntament de Viladecavalls

torna a oferir subvencions per
als casals d’estiu i per al transport adaptat. Pel que fa a les primeres s’hi destinen, enguany,

3.000 € en total, i les sol·licituds
poden presentar-se fins al proper 7 de juliol.
En el cas dels ajuts per al
transport adaptat el termini
resta obert fins al 8 de juliol i el
consistori hi destinarà 4.500 €.
Aquesta subvenció està oberta
a persones amb diversitat funcional que tinguin més de 18
anys o a gent gran amb mobilitat reduïda que necessiti acompanyament a l’hora d’accedir als
serveis socials especialitzats en
atenció diürna. Es pot consultar
més informació sobre aquests

dos ajuts a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana o a través del catàleg
de tràmits del web municipal.

Es pot consultar
més informació
sobre aquests
dos ajuts
a l’Oficina
d’Atenció
Ciutadana o al
web municipal
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Èxit de participació
als concerts
celebrats del cicle
«Viu la Veu»
Un cop més, les actuacions omplien de
públic la terrassa de l’escola municipal
de música, on tenen lloc els concerts

n Aquest passat 31 de maig es

posava en marxa una nova edició del cicle de concerts «Viu
la Veu» amb el concert que
oferí la cantant i actriu Mercè Martínez. La vallesana va
actuar, amb el seu espectacle
Cantar al desamor, davant del
nombrós públic que omplia la
terrassa de l’escola municipal
de música. Precisament, la ubi-

cació dels concerts és un dels
principals atractius del cicle, ja
que permet gaudir de la música en directe amb les vistes de
Montserrat que ofereix aquest
espai.
La segona de les propostes
musicals de «Viu la Veu» arribava el 7 de juny, també amb una
gran resposta del públic, amb
el concert del grup terrassenc

L’últim concert
se celebrarà
el proper 4 de
juliol i correrà
a càrrec del
cantautor
Miquel Abras

Àtic 2a. Aprofitant l’afluència
de veïns i veïnes, es va realitzar
la votació per a escollir el cartell
de la Festa Major d’enguany.
El punt i final a la programació
del cicle, que inclou també una
nova edició del Liceu a la Fresca, arribarà el proper 4 de juliol
amb el concert del cantautor
Miquel Abras, que l’any passat
publicava els treballs Punt de
partida i Punt de no-retorn.

Nova jornada
d’educació viària
a les escoles de
primària del municipi
La Policia Local i Protecció Civil oferien
als alumnes un circuit tancat per a
aprendre a circular
Des de Viladecavalls es treballa de manera continuada
per tal de formar els joves del
municipi en com circular correctament i en l’adquisició de bons
hàbits quan es desplacen per
la via pública. En aquest sentit,
la Policia Local i Protecció Civil
de Viladecavalls programaven
a les dues escoles de primària
una jornada d’educació viària
consistent en la instal·lació

d’un circuit tancat pel qual
els estudiants circulaven en
bicicleta. El 4 de juny s’oferia
també aquesta possibilitat als
alumnes de l’Escola Rosella a la
plaça de la Masia de Can Turu,
mentre que el dia 18 era el torn
per als de l’Escola Roc Blanc al
pati del centre.
Els agents de la Policia Local
participants van explicar durant
l’activitat el significat de dife-

rents senyals de trànsit mentre
que, per la seva banda, els voluntaris de Protecció Civil van
explicar de quina manera s’ha

d’actuar davant d’una situació
d’emergència i quines són les
tasques de suport que duen a
terme de manera habitual.
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Viladecavalls celebra la seva
festa major
Coincidint amb el cinquantè aniversari de la seva creació,
enguany el pregó ha anat càrrec del Casal Familiar
n Entre els dies 3 i 8 de juliol

Viladecavalls celebra, amb un
ampli programa d’activitats
dissenyat per a totes les edats,
la seva festa gran. Aquest passat 19 de juny tenia lloc a l’escola municipal de música Pau Casals la presentació de la Festa
Major 2019, durant la qual se’n
donaven a conèixer la programació i el cartell anunciador.
El tret de sortida a la Festa
corria enguany a càrrec del Casal Familiar per tal de subratllar
la celebració, al llarg d’aquest
any, del cinquantè aniversari
de la seva creació. Pel que fa al
conjunt d’actes previstos, un
cop més, la plaça de la Masia de
Can Turu torna a centrar bona
part de les activitats, entre les
quals en trobem algunes tan

El 19 de juny
tenia lloc
a l’escola
municipal de
música Pau
Casals la
presentació de
la Festa Major
2019
destacables com el tradicional
Sopar de Festa Major, els balls
de sardanes, els concerts a l’aire lliure i el dinar de germanor
de la gent gran. A aquestes es
tornen a sumar la 6a edició de

la Festa de l’Aigua, la Festa Holi,
la Festa del Joc i altres propostes que es consoliden, com el
Gran Joc de Viladecavalls, la
Matinal Esportiva o el Sopar
dels Genets.
Es dona la circumstància
que enguany la celebració de
la Festa Major coincideix amb
programes com el cicle «Viu la
Veu», amb l’actuació de Miquel
Abras, o amb el 21è Estiu de
Cant Coral, amb el concert del
Cor Sant Martí. A més, també
podrem gaudir de propostes
com exposicions artístiques i
la presentació del llibre Olor
de rural, del veí David González
Reisber.

El cartell
L’obra guanyadora del con-

curs per a l’elecció del cartell
de la Festa Major ha estat, en
aquesta ocasió, realitzada per
Josep Manuel Garcia Pérez,
veí del poble des de l’octubre
del 2017. L’autor va aprofitar la
presentació del 19 de juny per
a explicar el procés de creació
d’un treball en el qual destaquen elements com les banderoles d’envelat i la silueta de
Montserrat. García Pérez rebia
un premi de 300 € per la seva
aportació a la festa gran del
municipi.
Pel que fa al conjunt de la
programació la podreu consultar íntegrament a través
del codi QR que trobareu a
l’agenda de la contraportada
d’aquest número del butlletí
municipal.
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JUNTS PER VILADECAVALLS

Junts ho podrem tot! #TreballemjuntsperViladecavalls

Vagin per endavant les gràcies a les 1.342 persones que ens heu fet confiança a les urnes i heu apostat pel model de poble que representem:
un Viladecavalls modern, sostenible, actiu i que vetlla pel benestar de tots i totes, amb polítiques obertes a la ciutadania i amb la màxima de treballar amb transparència i rigor econòmic. Entomem també l’encàrrec que ens han deixat les urnes, que és el de seguir buscant l’entesa amb la
resta de formacions polítiques amb representació municipal. Hem de dir que hem mantingut reunions amb totes elles, rebent, tant per part
d’ERC com de FEM, una ferma negativa a entrar en qualsevol negociació per un projecte comú de poble.
Creiem que no aporta res als nostres veïns i veïnes, ni al nostre municipi, que segueixin apareixent velles polítiques de «línies vermelles» i
«cordons sanitaris». Seguim apostant, com sempre hem fet, per un govern obert i de consens, una mà estesa real, en què tothom que vulgui
treballar per Viladecavalls amb projecte i mirada de futur és benvingut.
Agraïm al regidor Marc González, del PSC, el seu esforç integrador a l’hora de formar equip de govern, i ens comprometem a seguir treballant
per tenir els màxims consensos possibles pel bé de Viladecavalls i tots els nostres vilatans.
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

Moltes gràcies!!!

Des d’Esquerra Viladecavalls hem treballat per fer possible un govern de progrés i deixar enrere un govern continuista. Hem liderat des de l’oposició unes negociacions que, malauradament, no han tingut els fruits desitjats. L’aritmètica de regidors que ha quedat al consistori després de les
eleccions s’ha entossudit a deixar-ho tot com fa quatre anys, i el PSC ha preferit mantenir un pacte de govern continuista amb Junts per Viladecavalls. S’hauria entès, des del desconeixement de la realitat municipal, un pacte d’Esquerra amb Junts per Viladecavalls, però no quan la idea del
Govern actual és continuista i personalista enfront de l’avalada pels nostres votants de treball en equip, obert a tothom, i de defensa pública de
la llibertat dels presos, preses i represaliats polítics.
Donem les gràcies als vilatans que el 26 de maig ens van donar la seva confiança. Esquerra ha augmentat un 51 % els vots respecte del 2015,
passant de 665 a 1.005 vots, i això ens referma en el compromís de treballar per un nou i millor Viladecavalls des d’ara mateix.
Els tres regidors d’Esquerra —la Glòria Ullés, la María José Rodríguez i el Martí Pedret— ens comprometem a fer una oposició constructiva
treballant per assolir els grans projectes de poble per a Viladecavalls, sempre propositius i amb vocació de servei. Seguim!
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

800 gràcies!
Gràcies de tot cor a les 800 persones, veïns i veïnes de Viladecavalls, que vau votar-nos a les eleccions municipals del passat 26 de maig. Els nostres
regidors seran en Carles Rodríguez, la Marisa Martínez i en Diego García, i és un orgull i un autèntic privilegi representar-vos a l’Ajuntament.
Fem Viladecavalls va néixer per ser una alternativa de progrés, rigor, ecologista i feminista al govern de Convergència a Viladecavalls, i és per això
que hem intentat fins al final aconseguir un govern de canvi conjuntament amb ERC i el PSC, un canvi que suposaria una majoria estable, un
canvi per a deixar enrere la improvisació i encarar els reptes de futur des d’un projecte de poble sòlid. Malauradament, no ha estat possible perquè
el PSC ha tornat a optar per donar suport a Convergència (Junts per Viladecavalls) en un govern continuista i en minoria.
Des de Fem seguim treballant (de moment, des de l’oposició) per implementar el nostre projecte de poble, basat en la planificació i la mirada
llarga, la millora de la gestió, l’atenció a les persones i un Viladecavalls verd. Una forta abraçada!
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Mandato 2019-2023
La estabilidad política en el Pleno del Ayuntamiento es de vital importancia. Es por eso por lo que, desde la coalición de gobierno que vamos a formar, influiremos en los aspectos más importantes del municipio, transmitiendo ideas socialistas al equipo de gobierno y dándole mayor estabilidad.
Pese a que no queda un gobierno de mayoría, nuestra entrada en el Gobierno representa un ejecutivo más fuerte y más sólido.
Las bases de este pacto de gobierno recaen en el diálogo, el consenso y el entendimiento para asegurar una gobernabilidad que afronte con
garantías los retos de Viladecavalls en los próximos años.
Estamos muy ilusionados por este nuevo proyecto; trabajaremos juntos por nuestro municipio, tendiendo la mano y buscando el diálogo con
todos los miembros del consistorio para dar la máxima representatividad a nuestros proyectos.

www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CIUTADANS

Una nueva etapa
Comienza una nueva etapa surgida de las urnas del 26 de mayo. Desde Ciudadanos queremos felicitar al nuevo equipo de gobierno y dar las gracias
a las 370 personas que han confiado su voto a nuestro partido, reconociendo y asumiendo que con este número de votos solo da para un concejal,
por lo que seguiremos teniendo voz y voto en nuestro ayuntamiento y continuaremos en la misma línea de hacer política: para los acuerdos buenos
para el municipio contarán con nuestro voto y para los que no tengan sentido será, por supuesto, un NO. Siempre siendo constructivos y desde la
centralidad, seguiremos defendiendo los valores, desde el respeto y la tolerancia, hacia la institución que representamos, que es la de todos. Seguiremos apostando por la transparencia y la manera de hacer una buena política, para y por el municipio.
Así que os invitamos a todos, votantes de todos los colores, a ser partícipes de este proyecto, con ideas y propuestas buenas para nuestro municipio que nos hagan crecer como pueblo en todos los ámbitos y situaciones, desde el económico al social, y, cómo no, incluso desde el tejido
empresarial, para poder dar visibilidad en el mapa a nuestro municipio, Viladecavalls.
Ciutadansviladecavalls

@viladecavallsCs

carlosvapark@hotmail.com
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La Creu Roja informa
des del municipi
sobre els seus
serveis d’atenció

Cada dimarts i dijous, sense cita prèvia,
podem realitzar les nostres consultes
a un professional de l’entitat al centre
cívic Paco Cano
n Entre els diferents progra-

mes de la Creu Roja trobem
aquells que estan dedicats a la
protecció de la infància, la joventut i la gent gran. Per tal de

poder oferir informació directa
sobre els serveis que ofereix
en aquests àmbits, i gràcies a
l’acord de col·laboració establert amb l’Ajuntament de Vila-

decavalls, des d’aquest mes de
juny l’entitat disposa d’un punt
presencial dos dies a la setmana. En concret, un professional
de la Creu Roja ofereix atenció
al centre cívic Paco Cano els
dimarts entre les 16.30 i les
18.30 h i els dijous de 10 a 12 h
sense que calgui demanar cita
prèvia per part de les persones
interessades. A partir de les
necessitats detectades es posaran en marxa les actuacions
pertinents.
La feina conjunta entre la
Creu Roja de Terrassa i el con-

L’actuació és
fruit de l’acord
de col·laboració
signat el maig
del 2018 amb
l’Ajuntament

sistori es posava en marxa el
maig del 2018 amb l’objectiu
de desenvolupar projectes
adreçats a col·lectius en especial situació de vulnerabilitat.

Viladecavalls
ofereix atenció a la
diversitat afectiva,
sexual i de gènere
El nostre poble disposa d’aquest servei
impulsat des de l’Ajuntament de Terrassa per
a garantir la no-discriminació
n El Servei d’Atenció a la Di-

versitat Afectiva, Sexual i de
Gènere (SAI DASIG), promogut
per l’Ajuntament de Terrassa, també ofereix cobertura
al nostre municipi gràcies al
conveni establert entre aquest
consistori i el Consell Comarcal
del Vallès Occidental. Aquest
servei compta amb dos educadors socials i una psicòloga
que treballen per tal de garan-

tir el dret a la identitat sexual
i a la no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. A més,
també s’ofereix informació i
assessorament sobre aquest
tema a tota la ciutadania en
general.
Per a poder accedir al SAI
DASIG cal demanar cita prèvia.
El servei es pot sol·licitar presencialment a l’edifici Glòries

Aquest servei
compta amb
la feina de dos
educadors
socials i una
psicòloga que
ofereixen atenció
i informació

de Terrassa (carretera de Montcada, 596), telefònicament al
93 739 70 00 o al 93 731 59 82
(extensió 3680), per WhatsApp
al 651 195 182 o bé a través
del correu electrònic a atencioLGTBIQ@terrassa.cat. L’actuació vol donar compliment,
d’aquesta manera, a la Llei
11/2014 per a garantir els drets
LGBTI i erradicar l’homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia.
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Dijous 4

A LES 21 H: CONCERT
DE MIQUEL ABRAS A LA
TERRASSA DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
n VIU LA VEU
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls
Concert gratuït

21è ESTIU DE CANT CORAL
A la parròquia de Sant Martí
de Sorbet
3 de juliol a les 21.30 h
Cor Sant Martí de
Viladecavalls
11 de juliol a les 21.30 h
Orfeó Barcelonès
18 de juliol a les 21.30 h
Coral Vent del Nord – Lluïsos
de Gràcia de Barcelona
Coral Sant Sadurní – Sant
Sadurní d’Anoia
25 de juliol a les 21.30 h
Coral d’Ullastrell
En acabar hi haurà piscolabis
per a tothom.
Contacte: http://corsantmarti.
blogspot.com.es
Organitza: Cor Sant Martí de
Viladecavalls

Fins al diumenge
8 de setembre

Del dimarts 24
de setembre al
dimarts 26 de
novembre

DIMARTS DE 10 A 11.30 H,
CENTRE CÍVIC PACO CANO
n 5a EDICIÓ DEL CURS
DE GRUP D’AJUDA PER
A CUIDADORS/ES DE
PERSONES DEPENDENTS
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls
Contacte: serveissocials@
viladecavalls.cat
Cal inscripció prèvia

Divendres 12, 19
i 26

n SOPAR A LA FRESCA DE
L’AV DE CAN TURU
Organitza: Associació de
Veïns de les Carenes de Can
Turu
Més informació:
avcarenescanturu@gmail.com

FESTES MAJORS DE
BARRIS
19, 20 i 21 de juliol
Festa Major de la Planassa
26, 27 i 28 juliol
Festa Major de Sant Miquel de
Guanteres

ACCEDIR AL PROGRAMA
COMPLET

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
LA PLANASSA

D’11 A 20 H
n TEMPORADA DE PISCINA
MUNICIPAL

Line Dance, country, bollywood
i treballs manuals.
Al local social de
l’associació
Per a més informació:
aa.vv.laplanassa@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.

