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Ajuntament		

937 887 141

Biblioteca Pere Calders

937 341 802

CEIP Rosella 		

937 340 001

L’exposició «Lluna» de
l’Escola Rosella visitava la
biblioteca

CEIP Roc Blanc		

937 891 902

n Del 6 al 17 de maig s’ha pogut visitar a la

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

biblioteca Pere Calders l’exposició fotogràfica
«Lluna», dels alumnes de 3r de l’Escola Rosella,
en la qual es recull el treball de diversos fotògrafs
al voltant del nostre satèl·lit natural. La mostra
forma part del projecte «Objectiu: la Lluna», que
commemora el cinquantè aniversari de l’arribada
de l’home a la lluna.

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

Avancen les tasques de
desbrossament a les zones
verdes

Oficina de Recaptació

932 029 802

n Des d’aquest passat mes d’abril, l’Ajuntament

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

de Viladecavalls ja està realitzant les tasques de
desbrossament de les zones verdes del municipi
que es programen periòdicament. Aquesta feina es
completa amb la neteja de la vegetació de finques
privades que envaeix la via pública (tot i que es
recorda que el manteniment és responsabilitat dels
propietaris de les finques).

TELÈFONS D’INTERÈS

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

937 340 787

Concurs de fotografia per als
corresponsals de la Zona Jove

www.viladecavalls.cat

n Ismael Vargas ha estat el guanyador del concurs

@ajviladecavalls

de fotografia sobre els paisatges de Viladecavalls
que han realitzat els corresponsals de la Zona
Jove. Les instantànies es publicaven al compte
d’Instagram, on es valorava. La fotografia també
serà exposada a l’institut.

@ajviladecavalls

ajviladecavalls
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta
anterior, del 28-03-2019

CiU, PSC-PM,
ERC-AM, FEM
Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls
i Cs

Aprovar la minuta del conveni
per a la cessió gratuïta d’ús d’una
sala de l’equipament municipal
CCPC per a constituir un punt
d’assessorament i trobada
cooperatiu en el qual s’oferirà a
la ciutadania, entitats, empreses
i organismes de Viladecavalls
serveis relacionats amb l’activitat
econòmica del municipi durant el
curs 2019

CiU, PSC-PM,
ERC-AM, FEM
Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls
i Cs

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
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ELECCIONS MUNICIPALS 2019
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Junts per
Viladecavalls
s’imposa a les
eleccions municipals
Aquest proper 15 de juny se celebrarà el
ple municipal en el qual es constituirà
l’Ajuntament i es nomenarà l’alcalde/ssa
n Amb el 33,59 % dels vots

(1.342), Junts per Viladecavalls
era la llista més votada en les
eleccions municipals celebrades aquest passat 26 de maig.
D’aquesta manera, el grup
municipal d’aquesta formació
s’ha garantit comptar amb 5
regidors/es al llarg de la legislatura, superant Esquerra Republicana —que obtenia 1.005
vots (25,16 %) i 3 regidors/es—,
Fem Viladecavalls —que aconseguia 800 vots (20,03 %) i 3 regidors/es—, el Partit Socialista
de Catalunya —amb 399 vots

(9,99 %) i 1 regidor/a— i Ciutadans —amb 370 vots (9,26 %) i
també 1 regidor/a—.
Pel que fa a la participació
creixia en cinc punts respecte
de les anteriors eleccions municipals: així, si al 2015 va votar
un 62,41 % del cens, en aquesta ocasió ho feia el 67,97 %.

La constitució de
l’Ajuntament
L’inici oficial de la nova legislatura tindrà lloc aquest proper
15 de juny amb la celebració
del ple en el qual es constituirà

1

REGIDORS/ES

PSC-CP

SENSE REPRESENTACIÓ
AL CONSISTORI
DIVERGÊNCIA
43 VOTS – 1,08 %
NPRS
9 VOTS – 0,23 %

Cs

ELECCIONS EUROPEES 2019
PARTIT

VOTS

% VOTS

JxCAT-JUNTS

1.096

27,64 %

ERC-ARA REPÚBLIQUES

923

23,38 %

PSC

708

17,86 %

CeC-PODEMOS

423

10,67 %

Cs

403

10,16 %

PP

154

3,88 %

VOX

97

2,45 %

PACMA

71

1,79 %

CV-EC

22

0,55 %

I.Fem

10

0,25 %

l’Ajuntament. A més de prendre possessió del seu càrrec, els
regidors i les regidores escolliran l’alcalde o alcaldessa.

Les europees
En aquesta ocasió, les eleccions
municipals han coincidit també
amb la celebració de les eleccions al Parlament Europeu. En
aquest cas la força més votada
a Viladecavalls ha estat també
Junts per Catalunya —1.096
vots—, seguida d’ERC amb
923, el PSC amb 708, CeC-PO-

Junts comptarà
amb 5 regidors/es;
ERC i Fem
Viladecavalls, amb
3 cadascun, i el
PSC i Cs, amb 1
també cada un

DEMOS amb 423, Cs amb 403,
el PP amb 154 i VOX amb 97.

4

| JUNY 2019

Una obra de teatre
per a fomentar
l’educació viària
entre els infants
La representació, promoguda per la
Policia Local, comptava amb el suport
dels alumnes del batxillerat d’arts
escèniques

n L’auditori de l’Escola Munici-

pal de Música Pau Casals acollia, aquest passat 7 de maig,
una representació ben especial: amb els alumnes de tercer de les escoles Rosella i Roc
Blanc com a públic, hi tenia lloc
una obra de teatre destinada

a fomentar l’educació viària,
promoguda per la Policia Local
de Viladecavalls i representada gràcies a la participació de
l’alumnat del batxillerat d’arts
escèniques de l’IES Viladecavalls. Aquesta jornada té com
a principal objectiu conscien-

Aquesta jornada
té com a
principal objectiu
conscienciar
els infants,
d’una manera
lúdica, sobre la
importància de
desplaçar-se de
manera segura
per la via pública

ciar els infants, d’una manera
lúdica, sobre la importància de
desplaçar-se de manera segura
per la via pública, tant com a
vianants com conduint-hi qualsevol vehicle. A través d’aquestes actuacions els petits aprofundeixen en aspectes tan
importants per a la seva pròpia
seguretat com són les normes
de trànsit o el coneixement
dels senyals de circulació.

Entra en servei la
nova zona de jocs
infantils a la plaça de
la Vila
Entre les novetats més destacades es
troba el rocòdrom que s’hi ha creat
per als infants
n Des d’aquest passat 10 de

maig, ja es troba en servei la
nova zona de jocs infantils que
ha estat creada a la plaça de
la Vila. Entre els elements que
incorpora aquest nou espai
destaca un rocòdrom de petites dimensions pensat per a
contribuir al desenvolupament

psicomotriu dels infants mentre aquests hi juguen. A més, la
zona de jocs també ofereix jocs
de molles, una caseta i un petit
sorral. Amb aquesta millora, la
plaça esdevé un espai públic
idoni per a l’esbarjo de qualsevol persona independentment
de la seva edat, ja que és, a més,

una de les places on tenen lloc
de manera habitual les activitats promogudes tant per entitats com pel consistori.

La nova zona de
joc fa de la plaça
un espai ideal per
a l’esbarjo de tots
els veïns i veïnes
independentment
de la seva edat
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Els joves tornaran a ensenyar
noves tecnologies a persones
en atur
Torna el programa de Parelles TIC, destinat a incrementar les
aptituds de persones que es troben en cerca de feina
n Sovint, una de les principals

dificultats que es troben les
persones per a accedir a un lloc
de treball és la manca de familiarització amb les tecnologies
de la informació i la comunicació. Amb la voluntat de facilitar
aquest accés al mercat laboral,
l’Ajuntament de Viladecavalls,
amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
promou el programa de Parelles TIC, que actualment s’està
preparant per a una nova edició. El programa aplega, d’una
banda, joves de primer de
batxillerat que s’encarreguen
d’explicar les nocions bàsiques
per a l’ús d’eines informàtiques, d’altra banda, a persones usuàries del Servei Local
d’Ocupació. En total, en forma-

El programa
aplega joves
de primer de
batxillerat
i persones
usuàries del
Servei Local
d’Ocupació

ran part 10 adults que rebran
l’ensenyament de cinc alumnes
de l’Institut Viladecavalls que hi
participaran com a voluntaris.
El programa de Parelles TIC
es desenvoluparà del 2 al 31
de juliol, de 10 a 13 h, en un

total de sis sessions particulars
a les quals s’afegeixen jornades
col·lectives. Els dimarts i dijous
l’activitat es desenvolupa a la
biblioteca Pere Calders, mentre
que els dimecres i divendres les
trobades tenen lloc al centre cívic Paco Cano, depenent de la
disponibilitat de la parella.

Un benefici compartit
El programa de Parelles TIC repercuteix en un benefici tant
per als joves com per als adults
que hi participen: aquests últims, els alumnes, assoleixen
destresa en l’ús del teclat i
del ratolí, a més d’aprendre a
utilitzar sistemes operatius i
programes per al tractament
de textos i d’iniciar-se en l’ús
d’Internet, mentre que als jo-

ves instructors els ajuda en el
desenvolupament d’habilitats
comunicatives o l’adquisició de
responsabilitats, a més de donar-los confiança en les seves
pròpies capacitats.
La passada edició es va tancar amb una valoració molt
positiva per part de totes les
persones que hi van prendre
part, ja no només pel que fa a
la formació en si, sinó que també es va posar de manifest la
importància que va tenir per a
compartir experiències entre
veïns i veïnes de diferents generacions. En total van participar-hi 11 parelles.
Les inscripcions per a prendre-hi part com a formadors o
com a alumnes es poden realitzar fins al proper 28 de juny.
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Enllestides les
millores a la plaça
de la Font de Can
Turu
Els treballs s’han
centrat a recuperar-ne
tant l’estètica com
les condicions d’ús i
seguretat

n Actualment ja podem fer ús

de la plaça de la Font de Can
Turu, un cop ha quedat finalitzada l’actuació de millora de
la qual ha estat objecte aquest
espai. En concret, les obres han
suposat la reposició del sauló,
l’anivellament del terreny, la
substitució dels bancs i papereres, la instal•lació d’una jardinera d’obra i la neteja dels
paraments de pedra. L’actuació integral ha permès millorar la funcionalitat i l’aspecte
d’aquest espai.

Es torna a obrir
a la circulació la
carretera de Sant
Llorenç
Ja ha quedat reparat
l’esvoranc de grans
dimensions que hi va
ser detectat el passat
desembre

n Entre les principals repara-

cions a què havia de fer front
l’Ajuntament de Viladecavalls
després de les pluges del novembre passat destacava l’esvoranc d’uns 10 metres —separat de la superfície per només
un metre d’asfalt— detectat a
la carretera de Sant Llorenç. Ara
ja es pot tornar a circular per la
zona, un cop que s’hi han dut
a terme les reparacions pertinents, que han suposat, entre
altres millores, la creació d’un
nou pont.

Finalitzen els treballs del nou camí de
l’Estació més segur per als vianants
Entre les millores assolides destaca la instal·lació de
passos elevats per a vianants

Incorporat un nou vehicle a la flota
municipal per a tasques de la brigada

L’Ajuntament de Viladecavalls ha realitzat al llarg
d’aquest passat mes de maig
les obres de millora de la mobilitat al camí de l’Estació, concretament en el tram que va
des de la parada de bus de Can
Corbera fins a la mateixa estació. Entre les mesures realitza-

La furgoneta es destinarà al compliment d’actuacions
de manteniment de l’espai públic

n

des per a incrementar la seguretat dels vianants destaca la
creació de dos passos elevats i
la construcció d’un camí practicable a peu. A més, també s’ha
reforçat la senyalització viària
per a recordar el límit de velocitat establert en aquesta via del
municipi.

n Recentment, la Brigada Mu-

nicipal ha incorporat un nou
vehicle: es tracta d’una furgoneta de la marca Dacia, model
Dokker, que funciona amb
gasolina. La nova adquisició

està destinada a donar suport
a aquest cos municipal en les
feines que realitza de manera
habitual per al manteniment
dels espais públics de la nostra
població.
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Es crea el primer
punt de recàrrega per
a vehicles elèctrics
del municipi

Durant la fase inicial d’implantació
es podrà fer servir el punt de manera
totalment gratuïta

n Amb la voluntat de pro-

moure l’ús d’energies netes i
renovables, l’Ajuntament de
Viladecavalls ha promogut la
instal·lació d’un primer punt
de recàrrega per a vehicles

elèctrics que ja es pot trobar
al carrer de Baix. Aquest punt,
amb capacitat per a atendre
dos vehicles simultàniament,
es pot utilitzar gratuïtament
durant el període d’implan-

tació. Per fer-lo servir, s’hi pot
accedir mitjançant una targeta RFID, d’ús universal i que es
lliura amb la compra d’aquests
vehicles, tot i que també accepta targetes de l’ICAEN i de
la plataforma LIVE. Una altra
opció és accedir-hi a través de
l’aplicació mòbil Electromaps.
En un primer moment, la
potència que ofereix el punt
de recàrrega és de 7,4 kW en
total, però es preveu una propera ampliació a 22 kW per a
cada un dels punts. El temps
de recàrrega està limitat per

S’hi pot accedir
amb les targetes
RFID, de l’ICAEN o
de LIVE i a través
de l’aplicació
Electromaps
a evitar que els cotxes quedin
estacionats en aquest espai un
cop ja ha quedat finalitzada
l’operació.

Una estació de
ferrocarril renovada
per a Sant Miquel de
Guanteres
Noves andanes, accessos adaptats o
la construcció d’un nou pas subterrani
formen part de les millores realitzades

n Fruit de les trobades mantin-

gudes entre l’Ajuntament de Viladecavalls i els representants
de Rodalies a Catalunya, l’estació de Sant Miquel de Guanteres ha estat objecte d’una renovació integral. Les obres han
afectat tant les andanes com
les instal•lacions de l’edifici i
han servit per a millorar-ne aspectes com l’accessibilitat o la
seguretat. Entre les principals

actuacions destaquen la renovació de les andanes, la creació
de nous accessos adaptats, la
instal·lació d’un nou sistema
d’il·luminació o la construcció
d’un pas inferior. A més, també
s’hi han creat diverses marquesines per a reduir les molèsties
climatològiques als passatgers.
L’actuació està pendent únicament de dotar els ascensors
de la corresponent escome-

Rodalies treballa
perquè en el
mínim termini
de temps els
ascensors tinguin
l’escomesa
elèctrica enllestida
sa elèctrica. Rodalies treballa
perquè en el mínim termini

de temps els ascensors siguin
operatius.
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Precaució davant
del foc al bosc
Si viviu en una urbanització, casa aïllada o casa
de pagès, cal prendre diverses precaucions
davant del risc d’incendi forestal:
n Mantingueu

n Mantingueu una distància

netes les franges
de protecció
perimetral.

mínima de sis metres entre els
arbres del jardí procurant, sobretot,
que les capçades no es toquin.

Per a més
informació:

Arrenca la temporada
a la piscina
municipal
Comença l’horari
d’estiu a l’Oficina
d’Atenció
Ciutadana
n A partir d’aquest 15 de juny

l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’Ajuntament de Viladecavalls inicia el seu horari
d’estiu: fins al proper 15 de setembre l’OAC atendrà de les
8.30 a les 14 h de dilluns a divendres. Per a més informació
podeu trucar al 93 788 71 41.

A partir del proper 22 de juny ja podrem
tornar a fer ús d’aquest equipament
n Amb l’arribada del bon

temps obre les seves portes
novament la piscina municipal.
En concret, enguany la tempo-

rada de bany està programada
des del 22 de juny fins al 8 de
setembre. L’horari d’accés a
l’equipament serà de les 11 fins

a les 20 h. Per tal de facilitar l’ús
d’aquest espai, des de l’Ajuntament s’ofereixen diferents modalitats de reducció de preus
als veïns i veïnes empadronats
al nostre municipi, així com per
als infants (de 4 a 14 anys), joves (de 15 a 25 anys) i gent gran
(a partir de 60 anys). A aquestes
bonificacions s’han de sumar
també els preus reduïts per a
grups especials i per als usuaris
que hi accedeixin a partir de les
17.30 h.
Les persones que optin per
adquirir abonaments també
gaudiran de descomptes per a
famílies de tres o més membres
(20 %), famílies nombroses o
monoparentals (35 %), inscrits
en activitats esportives municipals (10 %) i persones amb
discapacitat (50 %). D’altra banda, l’accés per a infants de 0 a
3 anys amb acompanyant és totalment gratuït. L’oferta es completa amb els cursos de natació.
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Arriben les festes majors dels
barris de Viladecavalls

Tot a punt per a la
celebració de Sant Joan

n Amb el bon temps arriben també les festes majors

n Un any més, els veïns i veïnes estem convidats a

que se celebren als diversos barris de la nostra població.
Les primeres arribaran per partida doble amb les festes
majors de Can Turu i Can Trias, que se celebraran de
manera simultània els dies 14, 15 i 16 de juny. Després
tocarà esperar fins al juliol per a participar en les
següents: els dies 19, 20 i 21 se celebrarà la de la Planassa,
i el cap de setmana del 26, 27 i 28, la de Sant Miquel de
Guanteres. L’última de les festes major serà la de Can
Corbera, els dies 30 i 31 d’agost i 1 de setembre.

gaudir plegats de la celebració de la revetlla de Sant
Joan. Les activitats previstes per a la nit més curta de
l’any s’iniciaran amb l’arribada de la tradicional Flama
del Canigó i inclouran el sopar popular al carrer Antoni
Soler i Hospital. Els tiquets es poden adquirir prèviament
al Casal Familiar. La festa es tancarà a la plaça de la Vila
amb l’encesa de la foguera, l’espectacle de foc a càrrec
dels diables de Sant Pere Nord de Terrassa i el ball
popular amb la música del DJ Vila.

Prop de 300 esportistes
participaven a la 39a
Cursa Popular del Casal
Familiar
n Amb la sortida de la tercera

Els diners recaptats en la prova
van anar a parar íntegrament a la
Fundació Sant Joan de Déu

edició de la Pujada al Ros, en
la qual prenien part un total de
129 atletes, s’iniciava, aquest
passat diumenge 19 de maig,
la celebració de la 39a Cursa Popular del Casal Familiar. La Pujada, de 13,5 km, va ser guanyada
en categoria masculina per Jordi Gallego Gallardo i en categoria femenina per Teresa Moyano
Rodríguez. Seguidament tenia
lloc la Minicursa, un recorregut
urbà de 3,5 km, amb les victòries de Miquel Losada Quesada i Carla Clemente Rodríguez.
Les activitats esportives es tancaven amb dues curses per als
més menuts, d’un i dos quilòmetres respectivament. Tots els
inscrits a les curses infantils eren

obsequiats amb una medalla
per la seva participació. En total
van prendre-hi part 282 esportistes de totes les edats al llarg
de la jornada.
La Cursa Popular, que destinà
els diners aconseguits a la Fundació Sant Joan de Déu, oferia a
tots els atletes un esmorzar en
finalitzar les diferents proves.

Jordi Gallego
Gallardo i
Teresa Moyano
Rodríguez
van ser els
guanyadors de la
3a Pujada al Ros
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Torna la música en
directe amb el cicle
de concerts Viu la
Veu

Un any més, els concerts tenen lloc a la
terrassa de l’escola municipal
de música

El Festival de Curtmetratges
Local arriba a la seva sisena
edició
n Aquest 17 de maig tenia lloc a l’Altell la celebració del

VI Festival de Curtmetratges Locals. Enguany hi prenien
part set treballs, dels quals va resultar guanyador El
niño perdido, de Marc Bueno, Irina Iborra, Ainara Martí,
Carles Mora i Anna Sala. El segon premi va recaure en el
curt Mentes simples, de Dani Atarés, Víctor Avellaneda,
Alexander Mengual, Xavi Montesinos i Albert
Puigdellívol.

n El grup terrassenc Àtic 2a ac-

tuarà aquest proper 7 de juny
en un nou concert emmarcat
en la cinquena edició del cicle
Viu la Veu. Les activitats programades continuaran amb el
concert que el 21 de juny oferiran els músics locals Alícia &
Oriol, al qual seguirà una cita
amb l’òpera gràcies a la participació del nostre municipi en el
programa Liceu a la Fresca, que
enguany permetrà gaudir de la
retransmissió de Tosca, de Giacomo Puccini.
El punt i final del cicle arribarà amb el concert de Miquel
Abràs programat per al 4 de juliol. El cantautor de la Bisbal de
l’Empordà, que publicava l’any
passat els seus treballs Punt
de partida i Punt de retorn, ha
estat reconegut durant la seva
carrera amb un total de cinc
premis Enderrock i el premi al
Disc Català de l’Any de Ràdio 4.
Entre els principals atractius de
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les actuacions incloses en el Viu
la Veu es troba el seu emplaçament, ja que tenen lloc a la terrassa de l’escola municipal de
música Pau Casals, amb vistes a
Montserrat. L’entrada a tots els
concerts és gratuïta.

L’últim dels
concerts serà
el del cantautor
de la Bisbal
de l’Empordà
Miquel Abràs,
guanyador de
cinc premis
Enderrock

Tot a punt per a triar el cartell
de la propera Festa Major
n Fins el proper dia 7 tenim la possibilitat de votar quin

volem que sigui el cartell anunciador de la propera Festa
Major de Viladecavalls. Coincidint amb la segona jornada
del cicle de concerts Viu la Veu, l’Escola Municipal de
Música Pau Casals exposa les obres presentades. El 19 de
juny es donarà a conèixer el cartell guanyador, que rebrà
un premi de 300 €.

agenda
JUNY 2019

Diumenge 2

LOCAL SOCIAL DE SANT MIQUEL
DE GUANTERES
n FESTA DE LA PRIMAVERA
Organitza: AVV Sant Miquel de
Guanteres
Els interessat han de comprar
tiquets prèviament
Contacte: avvstmiquel@gmail.com

Dilluns 3

19 H, SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA PERE CALDERS
n REUNIÓ INFORMATIVA
CURSETS DE NATACIÓ
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls
Més informació:
vdcv.esports@viladecavalls.cat

Dimecres 5

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER INFANTIL:
«CONSTRUCCIÓ DE
CAIXES NIU PER A OCELLS
INSECTÍVORS»
Taller d’educació ambiental
adreçat a alumnes dels cicles
mitjà i superior d’educació
primària (de 8 a 12 anys). Cal
inscripció prèvia.
Activitat «Parcs i Biblioteques» de
la Regidoria de Medi Ambient,
a càrrec de l’Associació Gestió
Natural
Més informació:
b.viladecavalls.pc@diba.cat

Divendres 7

21 H, TERRASSA EMM PAU CASALS
n CONCERT VIU LA VEU: ÀTIC 2a
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls

Dimecres 12

LOCAL SOCIAL LES CARENES DE
CAN TURU
n SOPARS A LA FRESCA
Primer sopar a la fresca de la
temporada
Següents sopars: 19 de juny i 26
de juliol
Organitza: Associació de Veïns de
les Carenes de Can Turu
Més informació:
avcarenescanturu@gmail.com

Divendres 14,
dissabte 15 i
diumenge 16

21 H, PLAÇA DE LES CARENES DE
CAN TURU

n FESTA MAJOR DEL BARRI
DE CAN TURU
Organitza: Associació de Veïns de
les Carenes de Can Turu
Més informació:
avcarenescanturu@gmail.com
21 H, PLAÇA ROC BLANC
n FESTA MAJOR DEL BARRI
DE CAN TRIAS
Organitza: Associació de Veïns de
Can Trias
Més informació:
avvcantrias@gmail.com

Dilluns 17

19 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER DE LECTURA: EL
DESERTOR, DE SIEGFRIED LENZ
A càrrec de David Yeste
Més informació:
b.viladecavalls.pc@diba.cat
Telèfon: 93 734 18 02

Divendres 21

21 H, TERRASSA EMM PAU CASALS
n CONCERT VIU LA VEU:
ALÍCIA & ORIOL
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls

Del dissabte
22 de juny al
diumenge 8 de
setembre

D’11 A 20 H
n INICI TEMPORADA PISCINA
MUNICIPAL

Diumenge 23

21 H, C. ANTONI SOLER I PLAÇA
DE LA VILA
n FESTA DE SANT JOAN
Flama del Canigó
19.30 h – Sortida des de la ZEM
Can Trias
20.15 h – Encesa del peveter a la
plaça de la Vila
Sopar popular
21 h, C. ANTONI SOLER I
HOSPITAL
A càrrec del Casal Familiar de
Viladecavalls
Menú adult: 10 € socis / 12 €
no-socis
Menú infantil: 5 € socis / 7 €
no-socis
Venda de tiquets al Casal Familiar.
Per la compra poseu-vos en
contacte amb els telèfons
93 734 10 11 o 682 686 991

Serà obligatori presentar el tiquet
per a reservar cadira i lloc a la
taula.
Foguera de Sant Joan
23 h – Encesa de la foguera amb
espectacle de foc a la plaça de la
Vila a càrrec dels diables de Sant
Pere Nord de Terrassa
Organitzen: Ajuntament de
Viladecavalls i Casal Familiar de
Viladecavalls

Divendres 28

21 H, TERRASSA EMM PAU
CASALS
n CONCERT VIU LA VEU:
ÒPERA TOSCA (LICEU A LA
FRESCA)
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls

21è ESTIU DE CANT CORAL
A la parròquia de Sant Martí de Sorbet
27 de juny a les 20 h
Coral infantil La Formiga
Dones per la Pau
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

Punt d’Assessorament i
Trobada Cooperatiu de
Viladecavalls
Cada tercer dimarts de mes, de 12 a 14 h, fins
al 15 d’octubre del 2019
Centre Cívic Paco Cano (carrer Pintor Casas,
s/n, Can Trias)
Contacte:
terrassa@ateneucooperatiuvalles.org
Telèfon: 693.593.809

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

AVANÇAMENT JULIOL
Festa Major de Viladecavalls
Dies 5, 6, 7 i 8 de juliol

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA PLANASSA

Últim concert del festival Viu
la Veu
4 de juliol, a les 21 h, TERRASSA
EMM PAU CASALS
AMB L’ACTUACIÓ DE MIQUEL
ABRAS
Organitza: Ajuntament de
Viladecavalls

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.

