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Vilactiva segueix les
indicacions de la Llei electoral

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

La trobada anual de guitarres
aplega 140 músics

Mina d’Aigües de Terrassa

937 884 160

Mina d’Aigües (avaries)

937 362 828

n Aquest passat 17 de març es donaven cita al

Oficina Mpal. Desc. Can Trias

937 892 054

Oficina de Recaptació

934 729 197

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 El present número del butlletí municipal de

Viladecavalls es publica sense escrits d’opinió,
com en el número corresponent al mes d’abril.
D’aquesta manera es vol donar compliment a les
indicacions de la Junta Electoral Central pel que
fa a la Llei electoral i les restriccions que imposa
durant el període previ a les eleccions municipals.

nostre municipi 140 joves guitarristes provinents
de 23 escoles de música diferents amb motiu de la
cinquena edició de la trobada anual de guitarres de
la Catalunya Central que promou l’Escola Municipal
de Música Pau Casals amb l’Associació Catalana
d’Escoles de Música. La trobada, celebrada al
pavelló municipal, va incloure una master class i
diverses actuacions.

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

937 340 787

www.viladecavalls.cat

Ple municipal ordinari 28 de març del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Modificació de les dates de les sessions
ordinàries del Ple i de la Comissió
Informativa de Ple del mes d’abril del 2019

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial de les bases que regeixen
la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per al suport a la
mobilitat en transport urbà de col·lectius
específics

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial de les bases que regeixen
la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per al suport a
l’escolaritat (curs 2019-2020)

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial de les bases que regeixen
la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a casals
d’estiu i activitats extraescolars (2019)

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial de les bases que regeixen
la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per al suport al
transport adaptat (2019)

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial de les bases que regeixen
la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a empreses,
autònoms i entitats sense ànim de lucre que
facin efectiva la contractació de persones
aturades del municipi de Viladecavalls, així
com per a nous autònoms

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació inicial de la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament de Viladecavalls

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Aprovació dels organismes generals de
l’Ajuntament de Viladecavalls

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

Modificació de la plantilla orgànica de
personal de l’Ajuntament de Viladecavalls
per a l’exercici 2019

CiU, PSC-PM, ERC-AM,
FEM Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

@ajviladecavalls

@ajviladecavalls
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Àmplia actuació
de millora de
l’asfalt dels nostres
carrers
Entre els treballs es troba l’inici de
l’actuació al carrer Pintor Greco o
l’asfaltat dels carrers Josep Tarradellas
i Francesc Macià
n Diverses vies del nucli urbà

i de Can Trias han estat o són
objecte de tasques d’asfaltatge amb la voluntat de facilitar
el trànsit de vehicles i millorar
la seguretat de la circulació al
nostre municipi. D’aquesta manera, entre els passats dies 25 i
28 de març tenien lloc les feines
realitzades als carrers Josep Tarradellas i Francesc Macià, unes
actuacions que van suposar di-

verses afectacions temporals al
trànsit. En tot cas, des de l’Ajuntament de Viladecavalls se’n va
informar prèviament els veïns
afectats i es van oferir vies de
circulació alternatives.

A Can Trias
Una setmana abans, concretament entre els dies 18 i 22 de
març, es desenvoluparen els
treballs de millora de la plaça

Roc Blanc. Aquests no suposaven cap tipus d’inconvenient
per al trànsit de vehicles, ja que
es trobaven centrats en l’arranjament dels camins de l’interior
de la plaça.
Una de les intervencions
més destacables són les obres
que es realitzen des del passat 25 de març al carrer Pintor
Greco. L’actuació de millora
d’aquesta via contempla el
reasfaltatge de les calçades,
la reparació i substitució dels
panots de les voreres i el paviment de la rambla central. A
més, també es procedirà a la
creació d’un espai idoni per a
la ubicació de noves bateries
de contenidors, a més de crear
passos de vianants elevats en
tres cruïlles del carrer. Un cop
quedin enllestits els treballs,
previsiblement a finals del
mes de maig, s’hi habilitaran
aparcaments i carrils de circulació per les dues bandes i no
podran circular-hi vehicles de
gran tonatge.
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Les obres del
carrer Pintor
Greco han d’ajudar
en conjunt a
potenciar-hi la
presència de
vianants alhora
que s’hi pacifica
el trànsit rodat
Mentre es realitzen aquestes obres, que han d’ajudar
en el seu conjunt a potenciar
la presència de vianants en
aquesta via alhora que s’hi pacifica el trànsit rodat, no s’hi
podrà circular ni estacionar.
En tot cas, s’han habilitat recorreguts alternatius per tal de
reduir les molèsties entre els
veïns i les veïnes. Aquesta és
una de les principals inversions
consignades en els Pressupostos del 2018.
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Millora la
il·luminació a
l’avinguda Terrassa
i al carrer Pintor
Picasso
S’han decidit diferents mesures per
a reduir l’impacte dels vehicles que
estacionen sota els punts de llum sobre
la visibilitat
n Recentment s’han substituït

més d’un miler de llumeneres
per altres amb tecnologia de
LED a l’enllumenat públic del
nostre municipi. Un cop realitzat aquest canvi, que suposarà
un estalvi energètic anual proper als 63.000 €, es constatava
una pèrdua de potència lumínica a l’avinguda Terrassa i al
carrer Pintor Picasso, motivada

pels vehicles que estacionen
sota els punts de llum i que, en
fer-ho, creen ombres que dificulten la visibilitat. A aquest fet
se sumava l’excés d’il·luminació que hi havia amb les anteriors llumeneres, que provocava contaminació lumínica. Per
tal de solucionar aquesta situació, l’Ajuntament ha acordat
amb l’empresa responsable di-

L’Ajuntament
ha acordat
amb l’empresa
instal·ladora
diverses
actuacions per
a corregir la
potència en els
carrers afectats

ferents mesures correctores: es
doblaran els punts de llum de
l’avinguda Terrassa i es col·locarà un doble braç en alguns
fanals existents, mentre que a
la zona de la rotonda central
de l’avinguda Barcelona s’instal·laran projectors i s’afegiran
noves columnes i llumeneres
al llarg de tot el carrer.

Avança a bon ritme
l’arranjament de la
carretera de Sant
Llorenç

Les obres estan destinades a reparar
l’esvoranc de grans dimensions
detectat al subsol
n Actualment es treballa en la

construcció dels fonaments del
pont situat a la banda més propera a Sant Miquel de Guante-

res, en el marc dels treballs de
reparació que es duen a terme
a la carretera de Sant Llorenç.
L’actuació està destinada a re-

parar l’esvoranc d’aproximadament 10 metres de profunditat
que van detectar tècnics municipals al tram que passa per
sobre del torrent de Can Trias
durant una inspecció rutinària
motivada pels desperfectes
ocasionats per les pluges del
novembre de l’any passat. En
aquell moment es va constatar
que només un metre d’asfalt
separava la superfície de la via
de l’esvoranc situat al subsol,
per la qual cosa s’hi va tancar el
pas de vehicles i se’n va iniciar
d’urgència una reparació. Els

treballs avancen a bon ritme i
dins dels terminis previstos per
a la seva finalització.

Actualment es
treballa en la
fonamentació
del pont situat
a la banda
més propera a
Sant Miquel de
Guanteres
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Construïda una
zona d’esbarjo
per a gossos a
Sant Miquel de
Guanteres
El nou espai destinat
a les mascotes
ocupa una superfície
d’aproximadament
1.000 m2

n Aquests dies es posa a dis-

posició de la població un zona
d’esbarjo per a gossos que ha
estat creada a Sant Miquel de
Guanteres. Aquest nou espai,
de 1.045 m2, era una zona verda que ha estat desbrossada i
en la qual s’ha arranjat el ferm
i s’ha instal·lat una tanca perimetral. Els treballs s’han completat amb la instal·lació de
bancs, dispensadors de bosses,
papereres i d’una font amb un
recipient específic perquè hi
beguin els animals.

Es crea un
nou gimnàs a
l’aire lliure a
Sant Miquel de
Guanteres
El nou espai permet tant
fer-hi entrenaments com
la realització d’exercicis
de manteniment
n La zona d’esbarjo situada al

camí de la Plana, on trobem

una àrea de joc infantil, s’ha
vist complementada recentment amb la instal·lació d’un
gimnàs a l’aire lliure (el que es
coneix per «workout»). Aquest
nou espai compta amb una
zona dedicada a l’entrenament i una altra per als exercicis de manteniment. L’actuació, destinada a promoure els
hàbits saludables, s’ha completat amb la col·locació d’un
nou tancament, nous bancs i
papereres.

S’instal·len 15 tancaments per a agrupar
illes de contenidors d’escombraries

Comencen les tasques de
desbrossament per a reduir el risc
d’incendi forestal al municipi

L’actuació permet reduir l’impacte visual que tenen els
contenidors situats a la via pública

L’Ajuntament també elimina la vegetació que sobresurt
de les finques privades i que pot destorbar els vianants

n En el marc del conjunt d’actua-

n L’Ajuntament de Viladeca-

cions de millora impulsades en el
servei de recollida d’escombraries a partir de la nova concessió
d’aquest, properament s’instal·laran nous tancaments a les
illes de contenidors situades a
l’avinguda Barcelona, als carrers

Baix i Nou, al camí de Can Sanahuja, a la plaça de les Carenes de
Can Turu, al carrer de la Figuera
amb el camí de Can Tarumbot, al
cementiri, a la plaça del Comerç,
al pla de Can Cardús, al carrer
de Xaloc, al carrer Joan XXIII i al
camí de Can Buxeres.

valls ja ha donat inici als treballs
que desenvolupa la brigada
municipal periòdicament per
desbrossar l’excés de vegetació
de les zones verdes. L’objectiu
d’aquesta mesura és reduir el
risc d’incendi quan augmen-

ten les temperatures i, alhora,
evitar que les plantes envaeixin
l’espai públic. Paral·lelament,
el consistori també realitza la
neteja de la vegetació que sobresurt de les finques privades
i que pot destorbar el pas de
vianants per les voreres.

MAIG 2019
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La rotonda
d’entrada a Can
Trias incorpora una
escultura de Joan
Martínez

Es millora i fa més eficient la
il·luminació al Molinot
n L’Ajuntament de Viladecavalls ha procedit a instal•lar

22 llumeneres amb tecnologia de LED al Molinot per tal
de reduir el consum elèctric de l’enllumenat. Aquesta
mesura ve a completar l’ampliació del nombre de punts
de llum, que ha passat de 17 a 22, per tal d’adaptar
el servei a les necessitats del veïnat. Recentment
es procedia a la implantació de LED a bona part de
l’enllumenat públic.

L’actuació s’ha completat amb tasques
de jardineria i la instal·lació d’un sistema
de reg
n La rotonda situada a la confluència dels carrers Pablo Picasso i

Pintor Sorolla presenta des de fa unes setmanes un nou aspecte,
i és que aquest punt d’accés
a Can Trias ha incorporat una
Al llarg dels
escultura de ferro cedida per
l’artista local Joan Martínez.
darrers temps
La col·locació de l’obra s’ha
s’han realitzat
vist completada amb diversos treballs de jardineria i
altres projectes
amb la instal·lació de sistede millora dels
mes de reg per a la vegetació
i d’il·luminació de l’escultura.
espais públics
D’aquesta manera es posa
de Can Trias
en relleu l’entrada al barri.

S’instal·len dues noves
marquesines a les parades del bus
n Amb la voluntat de fer més agradables els

desplaçaments en transport públic dels veïns i les veïnes,
l’Ajuntament de Viladecavalls ha instal·lat dues noves
marquesines a la parada de bus de l’institut —a l’entrada
de l’IES Viladecavalls— i a la situada al camí de Can Boada
de les Parentes. Les noves estructures eviten les molèsties
meteorològiques als viatgers.

Altres actuacions

com l’asfaltatge
de la plaça
Roc Blanc o
l’arranjament de
la plaça Nova

D’altra banda, cal destacar
que recentment s’han realitzat a Can Trias altres actuacions que tenen per objecte
potenciar-ne els espais públics. Entre aquestes trobem
l’asfaltatge de la plaça Roc
Blanc, l’arranjament de la plaça Nova, les obres de millora i manteniment del carrer Pintor Greco o la renovació de l’enllumenat
públic.

8

| MAIG 2019

Nova edició del
Vermut Jazz al
municipi
n El passat 16 de març, el jazz

L’activitat, emmarcada en el programa
del 38è Festival de Jazz de Terrassa,
va incloure l’actuació de la Jazz Band
de l’Escola Municipal de Música

tornava a ser protagonista a
Viladecavalls amb una nova
edició del Vermut Jazz, l’esdeveniment musical inscrit en la
celebració del 38è Festival de
Jazz de Terrassa. En aquesta
ocasió, el nombrós públic assistent va tenir l’oportunitat
de gaudir amb els concerts
de Jazz Pretenders i de la Jazz
Band de l’Escola Municipal de
Música a la plaça de la Vila, a
més de les parades de venda
de menjar i beguda instal·lades
al carrer Antoni Soler i Hospital.
Jazz Pretenders, el quartet encapçalat pel saxofonista Jordi
Blanch, va oferir un concert

centrat en diferents moments
de la seva carrera i en el qual
predominaven el jazz i el blues.
La banda de l’escola de música
de la nostra vila va interpretar
seguidament diverses versions
d’aquest gènere.

Els concerts a la
plaça de la Vila
s’acompanyaven
de les parades de
venda de menjar i
beguda

Centenars de
persones
se sumaven a la
celebració de la
diada de Sant Jordi
La plaça de la Masia de Can Turu va
aplegar una part destacada de les activitats
programades el passat 23 d’abril
n Un any més, la ciutadania va

participar activament en la passada celebració de Sant Jordi a
Viladecavalls. Els actes tenien
el seu escenari principal a la
plaça de la Masia de Can Turu,
on al llarg de la jornada podíem
trobar les parades de roses i
llibres. Allà s’encetava, amb les
danses dels infants de l’Escola
Rosella, una programació que

va incloure l’Espai d’Escriptors
i Il·lustradors, les exhibicions de
danses del món, tallers infantils
o les actuacions dels alumnes
de Vilasona de l’Escola Municipal de Música Pau Casals. Per la
seva banda, a Can Trias, a l’escola Roc Blanc els alumnes també
van oferir les seves danses i,
enguany, també es va realitzar
una ballada de sardanes.

El primer premi
del concurs
literari Pere
Calders va ser
enguany per
a Francesc
Vilaprinyó
Finalment, cal destacar el
lliurament dels guardons del
concurs literari Pere Calders. El

primer premi va ser per al Francesc Vilaprinyó, seguit de l’Eva
Pelegrí i Margelí i, en tercer lloc,
la Mónica Llamas.
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L’Ajuntament de Viladecavalls posa en
marxa el seu renovat web
n Des del passat 11 d’abril, el

El portal municipal es renova amb
l’objectiu de millorar i potenciar el
servei que ofereix a la ciutadania

Es posen a la venda els productes
de les cooperatives escolars
n Aquest proper 29 de maig, de 16.30 a 19 h, es podran

adquirir a la plaça de la Masia de Can Turu els productes
que s’han elaborat a través de les tres cooperatives
formades per les classes de cinquè de l’Escola Rosella.
L’activitat culmina d’aquesta manera el projecte
de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), que es
desenvolupa amb el suport de la Diputació de Barcelona,
el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Ajuntament i
la comunitat educativa.

lloc web «viladecavalls.cat»
presenta una imatge renovada
acompanyada de diferents millores en les seves prestacions.
Entre aquestes destaca especialment, pel que fa a l’accés
dels veïns i les veïnes a la informació municipal, la creació de
la «Carpeta Ciutadana». Per a
accedir-hi únicament cal disposar d’un certificat digital que es
pot demanar a través de diversos canals i que permet consultar en un únic espai tots els documents que hem presentat a
l’Ajuntament, les instàncies i els
expedients, així com les dades
de caràcter personal. Aquesta
carpeta es troba dins de l’apartat de la «Seu Electrònica», en
què també podem consultar
el catàleg de tràmits o el tauler

d’anuncis —on l’Ajuntament
ofereix entre altres informacions notificacions o bases reguladores aprovades—.
Les novetats també inclouen
l’accés a publicacions municipals sobre la nostra història,
un calendari d’activitats o un
directori d’equipaments municipals, entre d’altres.

La «Carpeta
Ciutadana» permet
consultar tots els
documents que
hem presentat a
l’Ajuntament, les
instàncies i els
expedients

L’olimpíada de l’Escola Rosella,
solidària amb els refugiats
n Aquest passat 20 de març, l’Escola Rosella celebrava la

VI Olimpíada Solidària en co·laboració amb l’ONG Save
the Children. La jornada —amb una cursa com a activitat
central, a més d’incloure’n d’altres com el bàsquet, els
escacs o una cursa de sacs— servia per a recollir diners
que en aquesta ocasió es destinaran al camp de persones
refugiades de Zaatari, prop de la frontera entre Jordània
i Síria.
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Més de 200.000 €
d’inversió per a
modernitzar els
polígons industrials
La Diputació de Barcelona ha atorgat
una important subvenció per a la
millora dels polígons de la Bòbila, Can
Mitjans i Can Trias
n L’Ajuntament de Viladeca-

valls aspira a millorar els seus
polígons industrials per tal
d’atreure una major activitat
econòmica al nostre municipi.
Recentment, el Pla de Modernització dels Polígons del municipi rebia un considerable
impuls amb l’atorgament per
part de la Diputació de Barcelona d’una subvenció de 212.000
€, als quals el consistori en sumarà 50.000 més. Aquestes

partides aniran destinades
principalment a potenciar la
mobilitat i l’eficiència energètica als polígons de la Bòbila,
Can Mitjans i Can Trias, on, en
concret, es milloraran els itineraris per a bicicletes, es treballarà per a incrementar l’oferta
de transport públic amb la
voluntat de retirar més de 500
cotxes de les vies i es millorarà
l’enllumenat per a reduir en un
60 % el consum energètic.

Les actuacions
inclouen millorar
els itineraris
en bicicleta,
potenciar el
transport públic
i incrementar
l’eficiència
energètica

La feina realitzada al voltant
de la mobilitat als polígons es
troba inscrita també en el Pla
Director de Promoció Econòmica aprovat per l’Ajuntament
de Viladecavalls al desembre
del 2013.

Els Punts Opcions,
referents del consum
responsable a
Viladecavalls

El municipi compta amb dos d’aquests
punts, situats a la biblioteca i al centre
cívic
n La manera en què consumim

béns i serveis en el nostre dia a
dia té un impacte directe sobre
el medi ambient. Amb la vo-

luntat de difondre consells per
a realitzar un consum més responsable amb el nostre entorn,
la Biblioteca Pere Calders i el

Centre Cívic Paco Cano han incorporat recentment dos Punts
Opcions, una iniciativa del Punt
d’Assessorament i Trobada
Cooperatiu i Opcions. Aquests
punts estan destinats a posar a
l’abast de la ciutadania informació sobre qüestions sobre com
canviar de companyia elèctrica
o telefònica, quines assegurances ètiques contractar, com
apostar per una mobilitat més
sostenible i, en general, com
practicar un consum conscient.
L’objectiu últim d’aquesta iniciativa és ajudar-nos a satisfer

les nostres necessitats tenint en
compte les conseqüències que
poden tenir.

A través dels Punts
Opcions ens podem
informar sobre
com canviar de
companyia elèctrica
o telefònica o sobre
assegurances
ètiques
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Arriba la celebració
de la 39a Cursa
Popular del Casal
Familiar
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Patricia Villa,
Pau Espí i Carles
Abelló, millors
esportistes del
2018

La tercera edició de la Gala de l’Esport
va tornar a reconèixer la feina de l’esport
local
Per tal d’adaptar-se a totes les
capacitats, la prova inclou també un
recorregut curt i curses infantils
n Aquest proper 19 de maig podrem participar en la celebració

de la 39a Cursa Popular del Casal Familiar, organitzada pel mateix
Casal, l’Ajuntament de Viladecavalls i els Corredors de Fons de
Viladecavalls. Per tercer any,
el recorregut destacat serà
la pujada al Ros, una cursa
Tots els
de 13 quilòmetres —amb un
participants
desnivell positiu de 650 meen la pujada
tres— que s’iniciarà a les 9 h.
En tot cas, per tal que tothom
al Ros i en la
hi pugui participar, també
«minicursa» rebran
se’ns ofereix la possibilitat
de fer la «minicursa», de 3,5
una samarreta
quilòmetres, que s’iniciarà a
commemorativa
les 9.15 h. Finalment, també
hi haurà dues curses infantils
de la prova
—aptes per a les categories
des de prebenjamins fins a la
infantil— amb recorreguts d’1 i 2 quilòmetres, respectivament, i
amb inici a les 12 i a les 12.15 h. Tots els participants en la pujada
al Ros i en la «minicursa» rebran una samarreta commemorativa, i
als inscrits en les curses infantils se’ls lliurarà una medalla.
Per a més informació sobre la Cursa i per formalitzar les inscripcions podeu consultar el web www.casalfamiliar.com.

n Aquest passat 13 d’abril, al voltant de 400 persones es dona-

ven cita al pavelló municipal Sebastià Homs per a la celebració
de la tercera edició de la Gala de l’Esport de Viladecavalls. Entre
els reconeixements atorgats destacava el premi a la millor esportista femenina del 2018,
que requeia sobre la motorista Patricia Villa, i al miEls clubs
llor esportista masculí, que
esportius van
compartien ex aequo Pau
Espí i Carles Abelló. L’acte
fer lliurament
era conduït pel periodisd’un guardó
ta esportiu Xavi Bonastre i
comptava amb la presència
a membres o
d’autoritats com ara l’alcol·laboradors
calde de Terrassa, Alfredo
Vega; el diputat delegat de
destacats de les
Turisme de la Diputació de
seves pròpies
Barcelona, Miquel Samper;
el representant de la Fedeentitats
ració Catalana d’Atletisme,
Joan Cutrina, o el directiu
de la Federació Catalana de
Futbol Jacobo Domènech,
entre d’altres. Durant la vetllada, els clubs i les entitats esportius també van reconèixer a un
membre o col·laborador la seva implicació, trajectòria o èxit esportiu, i l’Ajuntament va fer lliurament dels guardons honorífics
per l’aportació al teixit esportiu.

agenda
MAIG 2019

Diumenge 5

11 H, ERMITA ROMÀNICA DE
SANT MIQUEL DE TOUDELL
AL POLÍGON CAN MIR
n FESTA DE SANT
MIQUELET
Amb motiu de la Festivitat de
l’Aparició de l’Arcàngel Sant
Miquel
Animem tothom a portar flors i
plantes per a decorar l’ermita de
primavera
A les 11 h, missa a l’ermita
Tot seguit, concert a càrrec de
l’Escola Municipal de Música
Pau Casals de Viladecavalls
Vermut popular ofert per
l’Associació Amics de Sant
Miquel de Toudell
Organitza: Amics de Sant Miquel
de Toudell

Del dilluns 6 al
divendres 17

BIBLIOTECA PERE CALDERS
n EXPOSICIÓ: «LLUNA»
Dels alumnes de l’Escola Rosella
Organitza: Biblioteca Pere
Calders

Dilluns 6

15.15 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ «LLUNA»
A càrrec dels alumnes de 3r de
l’Escola Rosella
Organitza: Biblioteca Pere
Calders

Dimarts 7

EMM PAU CASALS
n JORNADA DE PORTES
OBERTES

Dijous 9

18 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER D’ESCRIPTURA
A càrrec de David Yeste
Organitza: Biblioteca Pere
Calders

19 H, SALA BLAVA DEL CASAL
FAMILIAR
n REUNIÓ INFORMATIVA
DELS CASALS D’ESTIU
I ALTRES ACTIVITATS
D’ESTIU
Organitza: Casal Familiar de
Viladecavalls

Dissabte 11

18 H, LOCAL SOCIAL SANT
MIQUEL DE GUANTERES
n FESTA FLAMENCA
Actuacions musicals amb el
Coro Rociero de Can Roca,
grup de ball Arte & Dance i el
guitarrista Antonio Raya, entre
altres
Hi haurà servei de bar i pica-pica
Organitza: Associació de veïns
de Sant Miquel de Guanteres
Col·labora: Ajuntament de
Viladecavalls

Dimecres 15

18.30 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n CONFERÈNCIA:
«LA CULTURA AL
MEDITERRANI»
A càrrec d’Oriol Pascual,
director del Museu Etnològic de
Barcelona
Organitza: Biblioteca Pere
Calders

Divendres 17

A PARTIR DE LES 16 H, PUNT
JOVE L’ALTELL
n 6è FESTIVAL DE
CURTMETRATGES LOCALS I
CICLE DE CURTMETRATGES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
De 16.30 h a 18.30 h projecció
dels curtmetratges del concurs
Posterioment projecció dels
curtmetratges del cicle de
violència de gènere
Seguidament, lliurament dels
premis del concurs

Diumenge 19

9 H, CASAL FAMILIAR
n CURSA POPULAR DEL
CASAL FAMILIAR
Punt de sortida i meta: davant
del Casal Familiar
3 modalitats: la 3a edició de la
cursa de muntanya Pujada al
Ros, amb un recorregut de 13
km i un desnivell de 650 metres,
la minicursa de 3,5 km i les
curses infantils de 2 i 1 km
Inscripcions obertes fins al dia
17 de maig
Més informació i inscripcions:
http://casalfamiliar.com/cursade-viladecavlls/
Organitzen: Casal Familiar i
Ajuntament de Viladecavalls

Dilluns 20

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA:
BLITZ, DE DAVID TRUEBA
A càrrec de David Yeste
Organitza: Biblioteca Pere
Calders

Dimecres 22

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER TOCA-TOCA:
«CONEGUEM ELS ANIMALS
VERTEBRATS»
De l’Associació Bioeduca
Taller molt pràctic i dinàmic
en què els alumnes toquen,
observen i descobreixen
directament diferents animals
vius (jerbu, tortuga, xinxilla...)
Estima, respecte i cura dels
animals
Adreçat a alumnes d’educació
primària
Cal inscripció prèvia
Activitat «Parcs i Biblioteques»
de la Regidoria de Medi Ambient
Organitza: Biblioteca Pere
Calders

Dimecres 29

DE 16.30 A 19 H, PLAÇA DE LA
MASIA DE CAN TURU
n JORNADA CUEME
Venda dels productes realitzats
per les tres cooperatives de
l’Escola Rosella
Amb berenar i música per a la
mainada

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.

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 TRIAS
Tots els dimecres del 2018
De 17 a 19 h: Biodansa al
centre cívic Paco Cano
Per a més informació:
avvcantrias@gmail.com

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

