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Oberta la convocatòria al VI
Certamen Literari Pere Calders

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament		

937 887 141

Biblioteca Pere Calders

937 341 802

CEIP Rosella 		

937 340 001

CEIP Roc Blanc		

937 891 902

Centre Cívic Paco Cano

937 892 054

Deixalleria Municipal

937 809 814

Emergències Generalitat

112

Escola de Música Pau Casals

937 341 950

Fecsa-Endesa (avaries)

800 760 706

IES Viladecavalls		

937 340 210

Jutgat de Pau		

937 805 007

Llar d’infants Barromina

937 881 008

Llar d’infants Can Trias

937 332 527

Mina d’Aigües de Terrassa

937 884 160

Mina d’Aigües (avaries)

937 362 828

Oficina Mpal. Desc. Can Trias

937 892 054

n L’Ariadna, estudiant de tercer d’ESO a l’IES

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

Viladecavalls, és l’autora de l’obra que ha estat
escollida com a guanyadora de la darrera edició
del concurs de dibuix del programa Zona Jove.
Aquesta iniciativa té la voluntat d’estendre ponts
entre l’Institut i el Punt d’Informació Jove del
municipi

n Fins al proper 10 d’abril, ja es poden presentar els

originals escrits en català que optin al VI Certamen
Literari Pere Calders, que organitzen conjuntament
la Biblioteca del municipi i l’Ajuntament. Cada
participant podrà lliurar un únic treball a l’oficina
del Registre del consistori. Les bases es poden
consultar al web municipal, viladecavalls.cat.

L’obra guanyadora del concurs
de dibuix Zona Jove

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

937 340 787

www.viladecavalls.cat
@ajviladecavalls

Ple municipal ordinari 31 de gener del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta
anterior, de data 29/11/2018

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

Convocatòria del jutge/ssa de
pau substitut/a de Viladecavalls

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

Adhesió a l’Associació Parc Rural
del Montserrat i aprovació dels
seus estatuts

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

Moció presentada pels grups
municipals d’ERC, AperV
i PDeCAT de rebuig a les
detencions arbitràries contra
independentistes

PDeCAT,
ERC-AM, FEM
Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls

@ajviladecavalls
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Sumant en la creació de llocs de treball
Els ajuntaments som la primera
línia de l’acció de l’Administració.
Nosaltres som la primera porta
a la qual truquen els veïns i les
veïnes quan han de fer front a un
problema que està més enllà de
les seves capacitats i som els primers de la societat que hem de donar una resposta quan es produeix
una situació d’emergència. Per
aquest motiu, poc a poc, a l’Ajuntament de Viladecavalls ens hem
anat autoimposant determinades
exigències que, independentment
de les nostres competències, tenen per objectiu ajudar a resoldre
aquells grans problemes que en un
moment o un altre ens poden afectar a tots i a totes.
Possiblement l’exemple més
evident ha estat, al llarg d’aquesta legislatura, la feina realitzada
per a fomentar l’ocupació. La crisi
econòmica dels darrers anys ha
provocat, per la seva duresa i per la
seva durada en el temps, que molts
veïns i veïnes s’hagin vist abocats a
realitats molt complexes. Des del
consistori hem estat conscients de
moltes d’aquestes situacions i dels
problemes que se’n deriven; per

Des de
l’Ajuntament
entenem que
per sobre de
les nostres
competències
hem de situar
sempre el
benestar dels
nostres veïns i
veïnes
això hem volgut fer de l’estímul
de l’ocupació i de la promoció
econòmica una de les nostres
principals línies de treball.
Crec que no m’equivoco si afirmo que hem explorat totes les
possibilitats que teníem al nostre abast per a crear llocs de
treball i donar suport als sectors
que poden crear-los: la contractació directa a través de plans d’ocupació, la creació d’accions formatives, la subvenció de contractes o la

col·laboració estreta amb altres administracions, com el Consell Comarcal del Vallès Occidental, han
format part del nostre dia a dia.
Som conscients, en tot moment,
que els efectes d’una crisi econòmica de l’abast de la que hem
patit no es poden resoldre exclusivament amb la intervenció d’un
ajuntament, però, de la mateixa
manera, tenim el convenciment
que aquest és un problema que
hem de provar de resoldre amb
la participació del màxim nombre de persones, sectors i administracions possible.
Mirant el conjunt de la feina
realitzada en aquest temps en
aquest sentit, no tinc cap dubte
que hem exercit una influència
positiva, especialment entre els
sectors de la població més sensibles davant les exigències del
mercat laboral, com són els joves
o les persones aturades de llarga
durada. Des de l’Ajuntament de
Viladecavalls entenem que per
sobre del que són o no les nostres
competències hem de situar sempre el benestar dels nostres veïns i
veïnes. I així ho hem fet.
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Es posa en marxa
el Servei Municipal
d’Orientació en
Drogodependències
El projecte està orientat a facilitar
als joves del municipi informació i
assessorament sobre la problemàtica
del consum de drogues
n Des d’aquest dimarts 4 de

març, l’Ajuntament de Viladecavalls incorpora el Servei
Municipal d’Orientació en
Drogodependències, que es
prestarà cada primer i tercer
divendres de mes, de 13 a 15
h, a les oficines dels Serveis Socials Municipals. La proposta
està orientada a joves de fins
a 25 anys i té com a objectiu
proporcionar-los informació
sobre la problemàtica del con-

sum de drogues. L’atenció serà
personalitzada i confidencial i
cada cas serà valorat per l’educadora dels Serveis Socials i
la professional de la salut del
projecte de Salut i Escola per a
determinar el pla d’intervenció
a seguir.
Les persones interessades en
el servei poden enviar les seves
consultes al correu electrònic
vdcv.sod@viladecavalls.cat,
trucar al 93 788 71 41 (exten-

Cada cas
serà avaluat
de manera
independent per
l’educadora dels
Serveis Socials
i la professional
de la salut del
projecte de Salut i
Escola

sió 114) o bé personar-se a
les dependències dels Serveis
Socials, al carrer Antoni Soler
Hospital, 11. El servei s’emmarca dins del Protocol municipal
de detecció i actuació en cas
de consum de drogues, elaborat el 2018.

«Projectes
Singulars», una
aposta per l’ocupació
dels joves

Viladecavalls és un dels 8 municipis del
Vallès Occidental que participen en el
projecte
n Una formació de 200 hores

teòriques i 80 hores pràctiques
en sectors estratègics com la
robòtica, l’economia circular,
la «indústria 4.0» o la logística:

això és el que ofereix el programa «Projectes Singulars», impulsat pel Consell Comarcal del
Vallès Occidental, finançat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya

i el Fons Social Europeu i que
es presentava el passat 25 de
gener a la sala polivalent dels
baixos de la biblioteca Pere Calders. La proposta, orientada a
fomentar l’ocupació entre joves
de la comarca, es desenvolupa
a 8 municipis, i aquesta n’és la
primera edició.
Per a poder formar-ne part
els joves han de tenir entre 16 i
29 anys, ser demandants de feina i estar inscrits prèviament en
el programa de Garantia Juvenil. El programa «Projectes Singulars», que està centrat en el

sector de la indústria, es desenvoluparà fins a finals d’aquest
2019.

El programa
permet formarse en sectors
com la robòtica,
l’economia circular,
la «indústria 4.0»
o la logística, entre
d’altres
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Una aposta en
ferm pel foment de
l’ocupació
Des de l’Ajuntament de Viladecavalls
s’ha treballat al llarg dels darrers
anys per a facilitar l’accés al mercat
laboral
n Tot i que no és una qüestió

que pertanyi a les competències municipals, des de l’Ajuntament de Viladecavalls s’ha
col·laborat intensament al llarg
dels darrers anys en el foment
de l’ocupació al municipi. A través de contractacions directes,
participant en programes del
Consell Comarcal o reforçant
les actuacions formatives, el
consistori ha explorat totes les
vies al seu abast per a reduir el
nombre de veïns i veïnes en situació d’atur.

Els plans d’ocupació
L’Ajuntament ha desenvolupat
al llarg d’aquesta legislatura
diferents plans d’ocupació per
tal de poder realitzar contrac-

tacions directes, sobretot entre persones que es troben en
especial situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, s’han
contractat 14 persones per a
realitzar tasques com a agents
cívics, de peons a la brigada
municipal o realitzant feines
administratives.
D’altra banda, també s’ha
incidit en la formació per tal
de dotar les persones del municipi que s’apropen al mercat
laboral de les millors eines per
a aconseguir un lloc de treball.
Entre les experiències desenvolupades en aquest àmbit destaca la col•laboració municipal
en la Formació Professional
Dual a través del conveni de
col·laboració signat amb l’Ad-

ministració de la Generalitat
de Catalunya i l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. Així,
el consistori ha acollit des del
2015 alumnes en pràctiques.
A banda, també trobem altres experiències com les «parelles TIC», el programa desenvolupat gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament i l’Institut de
Viladecavalls que permet que
persones ateses pel Servei Local d’Ocupació incrementin les
seves competències tecnològiques de la mà d’estudiants de
primer de batxillerat.

Subvencionant empreses i
autònoms
Paral·lelament a aquestes actuacions, una altra via explorada ha estat l’estímul directe a la
creació de llocs de treball. Així,
el consistori ha establert una
línia de subvenció a empreses,
autònoms i entitats sense ànim
de lucre que contractin persones aturades empadronades al
municipi de Viladecavalls.

Amb el suport d’altres
administracions
Finalment, cal posar en relleu
la feina conjunta realitzada
amb altres administracions. En
aquest sentit destaca la col·la-
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L’Ajuntament ha
desenvolupat al
llarg d’aquesta
legislatura
diversos plans
d’ocupació per tal
de poder realitzar
contractacions
directes
boració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb
el qual s’han desenvolupat
actuacions com l’organització
aquest passat 2018 de la jornada de Converses del Mercat de
Treball, que posava en contacte
persones de la comarca amb
possibles candidats a ocupar
un lloc de treball. A més, també
s’ha participat en els programes
del Consell «Enfeina’t», Treball i
Formació, Projectes Innovadors
i Experimentals, «Ubica’t» o la
Cartera de Serveis Itinerants,
entre d’altres. A més es col·labora amb la Diputació de Barcelona per tal de tenir accés a
la Xarxa Local d’Ocupació (XALOC) i s’han ofert cursos de restauració subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
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Enllestida la
renovació de bona
part de l’enllumenat
públic

Es repara el paviment de
l’aparcament situat al costat de
l’escola Rosella
n Amb la voluntat de facilitar-ne l’ús als vehicles que

hi estacionen, aquest passat 2 de febrer es realitzaven
les tasques de manteniment necessàries per a reparar
els desperfectes que presentava l’aparcament annex
a l’escola Rosella, consistents en la col·locació d’asfalt
reciclat per eliminar-ne els sots.

L’actuació permetrà aconseguir un estalvi
anual de 63.000 €, equivalent a l’emissió
de 93,7 tones de CO2
n A finals d’aquest mes de febrer ha quedat enllestit el procés

de substitució de més d’un miler de llumeneres de l’enllumenat
municipal per a incorporar la tecnologia de LED. La mesura, que
afecta la major part de la xarxa d’il·luminació de Viladecavalls,
té com a principal objectiu
reduir la despesa energètica, amb la corresponent
Els treballs
reducció també de la factus’han enllestit a
ra i d’emissions de CO2 que
aquest fet comportarà.
finals d’aquest
Els treballs de substitució,
mes de febrer
que s’han realitzat durant el
dia per tal de no interrompre
i han afectat
el servei, significaran una
un miler de
reducció de la despesa energètica d’un 53,89 %, el que
llumeneres
es traduirà en 93,7 tones de
CO2 i 63.000 € de la factura
energètica municipal. L’actuació s’ha desenvolupat de manera
successiva als diferents barris, informant-ne en cada cas els veïns
sobre les possibles afectacions. La substitució de llumeneres
s’inscriu en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Viladecavalls
(PAES), derivat del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses Contra el Canvi
Climàtic, i ha estat finançat amb el suport de l’Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
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Avancen els treballs
de reparació de
l’esvoranc de la
carretera de Sant
Llorenç
Es manté la previsió que les obres
quedin enllestides en un termini de
quatre mesos
n Només un metre de pavi-

ment separava la superfície
d’un tram de la carretera de
Sant Llorenç d’un esvoranc
de 10 metres situat al subsol:
aquest va ser el descobriment
fet per tècnics municipals
en una inspecció rutinària

d’aquesta via per avaluar altres
danys provocats per les pluges
registrades el passat 15 de novembre, com ara desperfectes
en els talussos o la caiguda
d’arbres. Els moviments de
terres provocats pels aiguats
van ser responsables també

d’aquesta incidència que no es
podia percebre a simple vista.
Les feines que es duen a
terme actualment per a reparar l’esvoranc avancen a bon
ritme i es preveu que estiguin
enllestides en el termini previst de quatre mesos. Un cop
detectat el problema, l’Ajuntament va procedir de manera
urgent a establir un perímetre
de seguretat així com a destinar tots els recursos necessaris per a la reparació, atesa la

Els restabliment
de la via és
fonamental per
a les connexions
amb Sant Miquel
de Guanteres

importància d’aquesta via per
a la connexió amb Sant Miquel
de Guanteres.

Finalitzades les
obres d’arranjament
de la plaça Nova a
Can Trias
L’actuació duta a terme ha permès
ampliar-ne l’espai central, guanyar-hi
una zona d’ombra i reforçar-hi la
seguretat
n L’estada a la plaça Nova de

Can Trias és, des d’ara, més
confortable i segura gràcies a
les feines de millora que s’hi
han realitzat i que, entre altres
coses, han consistit en la demolició de la jardinera central,
la reubicació de la font i la instal•lació d’una tanca metàl·lica
sobre el mur mitjaner per tal
d’evitar caigudes. L’actuació
també ha inclòs la pintada de
totes les parets mitgeres de la

plaça i els murs de l’edifici adjacent i la creació d’una zona
d’ombra gràcies a la instal·lació
d’un sistema de ràfia sintètica.
Finalment, s’ha procedit a reparar una jardinera malmesa per
les pluges del passat novembre
i a la renovació de les plantes
de l’entorn.
L’objectiu últim de tots
aquests treballs és fer de la
plaça un espai en el qual sigui
més còmode, i també més se-

Les obres han
permès guanyar
un espai lliure
d’objectes de
24 m2 al centre
de la plaça

gur, estar. Amb l’arranjament
s’han guanyat 24 m2 d’espai
lliure d’obstacles a la part central d’aquesta plaça.
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Viladecavalls es
disfressa un cop més
amb l’arribada del
Carnestoltes
Els tiquets per al sopar popular es
poden adquirir els dies 4 i 5 de març a
l’ajuntament i al centre cívic Paco Cano
n Aquest proper 9 de març, el

nostre municipi torna a vestir-se de festa per celebrar el
Carnestoltes. La celebració
s’iniciarà a les 18 h amb la rua
que començarà a la plaça de
la Creueta i que portarà les
comparses i carrosses participants pels carrers Sant Martí

i Major fins a arribar davant
l’ajuntament. Allà es realitzaran les coreografies creades
per a l’ocasió i faran les valoracions del concurs de disfresses
i carrosses. En aquesta ocasió,
la carrossa del Rei Carnestoltes que obre la comitiva serà
confeccionada per la compar-

S’anima tothom
a compartir
imatges i vídeos
amb l’etiqueta
#CarnestoltesViladecavalls

sa guanyadora de la passada
edició del concurs, el grup V &
Kings.
Un cop finalitzada la rua se
celebrarà el sopar al pavelló
esportiu a partir de les 21 h.
Les persones interessades a
participar-hi poden adquirir els tiquets —amb un preu
de 8,5 € el menú d’adult i 6 €
l’infantil— a l’ajuntament o al
centre cívic Paco Cano. Per tal
de seguir el Carnestoltes a les
xarxes socials, s’anima tothom

a compartir fotografies i vídeos
amb l’etiqueta #CarnestoltesViladecavalls i a esmentar-hi
el compte @ajviladecavalls.

la biblioteca la presentació de
l’exposició fotogràfica de l’artista local Bruna Avellaneda; el
dia 8 mateix, a l’hotel Don Cándido de Terrassa, se celebrarà el
Sopar de la Dona a les 21 h, i el
programa es tancarà amb dues

activitats a la biblioteca el dia
9: el conte La Carlota no vol ser
una princesa, a càrrec de Míriam Armengol, i la presentació
del llibre Dones úniques: relats
de dones d’aquí que no podràs
oblidar, de Montse Barderi.

El municipi torna a
posar en relleu el
paper de la dona a la
societat
Al llarg dels propers dies tindran lloc
diferents activitats amb motiu del Dia
Internacional de la Dona

n L’Ajuntament de Viladeca-

valls, la Biblioteca Pere Calders, el Grup de Dones de Can
Trias i veïnes del municipi han
programat conjuntament una
sèrie d’activitats relacionades
amb la celebració, aquest proper 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. La primera
d’aquestes propostes arribarà
el 6 de març amb el cafè-tertúlia que organitza el Grup de
Dones de Can Trias al centre

El programa
inclou el Sopar
de la Dona, que
se celebrarà el
mateix dia 8 de
març
cívic Paco Cano amb la participació de la psicòloga Maria
Pérez; l’endemà tindrà lloc a
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FEM VILADECAVALLS

Carta d’en Carles Rodríguez: «Em
presento!»

Desinformació o falta d’interès?

Plantem el futur

El que ha marcat aquesta legislatura ha
estat el canvi en les maneres de fer política.
El nou paradigma social ha fet que quasi
tots aquells que volem representar la
ciutadania haguem fet un canvi radical
en maneres de fer i en procediments.
Enrere queden els temps en què era difícil fer un control eficaç i real a l’Administració, temps en què la informació era el poder
del que governava i moltes vegades inassolible per a la resta de grups polítics.
A dia d’avui aquell grup polític que diu
no tenir informació o coneixement dels
temes municipals, de la gestió de l’equip de
govern o de les feines dels treballadors del
nostre ajuntament no només demostra un
gran desconeixement del funcionament,
sinó una gran falta d’interès pel que succeeix a Viladecavalls i als seus veïns.
Creiem que Viladecavalls ha d’estar representat per gent coneixedora de tot el
nostre municipi i dels procediments de
gestió municipal, però sobretot que tingui ganes de fer-ho i d’aprendre! No és
tant l’aptitud com l’actitud.
És demagògia pura dir «No m’informen»
o «Jo no ho sabia». Sort que amb les noves
tecnologies és fàcil demostrar tot el contrari: qui vol i qui ni tan sols vol.
#TreballemperViladecavalls, junts ho podrem fer realitat!

El passat 7 de febrer vam presentar la nostra candidatura per a les eleccions municipals amb el lema «Plantem el Futur per a
un nou Viladecavalls».
A totes les persones que ens van acompanyar aquell dia i a les que no vau poder
venir, gràcies per les mostres de suport.
El nostre és un projecte de poble que
volem construir amb tothom i per a tothom. És per això que cal que el programa
electoral, que ja compta amb gairebé 170
punts, es nodreixi de les vostres propostes,
suggeriments i millores a tots els nivells, i
que esdevingui un pla de mandat, de tal
manera que, després de la constitució del
nou consistori, ja hi haurà un full de ruta
a complir, a curt i mitjà termini. La democràcia real és la que crea mecanismes
perquè els ciutadans participin de primera mà i de forma habitual en les decisions
que afecten la seva vida i la dels seus veïns
i veïnes. Un d’aquests mecanismes és el
d’intentar recollir propostes i accions a
fer possibles i viables. El correu electrònic on podeu enviar propostes o demanar
de trobar-nos és: ullesrg@viladecavalls.cat.
Parlarem de tot el que us pugui interessar
o preocupar del nostre poble.
Animeu-vos a participar-hi i plantem
el futur per a Viladecavalls!!!

pdecatviladecavalls

ACORD PER VILADECAVALLS

Transport públic: entomem el
repte
Dos accidents amb conseqüències mortals
a la línia de tren R4 a pobles veïns i una
esllavissada que ha descalçat la via al seu
pas per Viladecavalls són raons de pes per
a prendre part, unir esforços amb ajuntaments de la nostra comarca i la veïna del
Bages i lluitar de manera conjunta per la
seguretat de tots i totes en l’ús d’un transport que ha de ser el transport públic de
referència.
Imaginem per un moment que no hi hagués l’immens forat en inversions que hi ha
en aquesta via: els trens podrien circular-hi
amb més seguretat, però també més ràpid.
Imaginem que tots els trens que passen per les dues estacions que tenim hi
paressin, amb una freqüència i rapidesa
extraordinària que mai donarà el bus: connectaríem barris del nostre poble i en cinc
minuts podríem ser a la ciutat veïna i fer ús
de totes les connexions que tenen.
Hem de col·laborar, unir esforços i coordinar-nos. Alcaldes d’altres poblacions ja
ho fan. Com un conseller o ministre d’exteriors, l’alcaldia ha de relacionar-se, i ser-hi,
sobretot ser-hi i defensar els interessos de
tots i totes, ajudar a assolir fites i no deixarles al pou de la imaginació. Per a collir cal
primer sembrar.
#plantemelfutur per a Viladecavalls.

Esquerra Viladecavalls
@ercviladecavalls

CIUTADANS

acordpervila

Las derechas y la unidad de
España

Vivimos unos meses que se presentan con
posibles cambios a raíz de que, por fin, el Sr.
Pedro Sánchez termina con el bloqueo de
unos presupuestos y con un gobierno débil
y sin ideas. El día 28 de abril podremos, de
nuevo, elegir a un gobierno que pueda salir
elegido por todos los ciudadanos y ayude a
desbloquear la situación en la que estamos.
También, indicar que Ciudadanos en Viladecavalls seguimos formando un equipo
para podernos presentar con garantías al
próximo mes de mayo y poder revertir esta
situación que vivimos en la actualidad. En
los meses que nos quedan de legislatura,
seguimos apostando por el diálogo con el
equipo de gobierno, el cual estamos esperando que quieran hablar con nosotros de
presupuestos. Creemos que esta legislatura
hemos ido de más a menos. El primer año
votamos a favor para que el equipo de gobierno pudiese demostrar cosas; el segundo y tercer año, una abstención como unos
puntos de acuerdo entre ambos partidos,
los cuales no han cumplido y resulta muy
difícil volver a repetir nuestro sentido del
voto, así que seguiremos firmes a nuestros
compromisos con la ciudadanía y a los retos que en breve se nos presentan.

carlosvapark@hotmail.com

FemViladecavalls
@femviladcavalls
www.carlesrodriguez.cat

PSC

El cambio

Ciutadansviladecavalls
AcordperViladecavalls

@esquerravila

Després de mesos de reflexió a nivell personal i de parlar-ho amb molts i moltes de
vosaltres, faig aquest pas convençut i amb
moltes ganes.
Acabo de fer 34 anys i em trobo en un
moment vital molt bo per a entomar aquest
repte. He crescut molt a nivell personal i
professional després d’anys de lluites compartides amb molts i moltes de vosaltres i
d’altres experiències que he tingut l’oportunitat de viure més enllà del nostre petit i
estimat municipi.
Penso que el maig del 2019 és una nova
oportunitat per a fer el Viladecavalls que
somiem: un poble dinàmic, modern i verd.
És el moment de guanyar l’Ajuntament per
a governar per a tothom amb mirada llarga,
amb projecte i rigor.
Espero comptar amb el vostre suport, escalf, amb les vostres idees i força per a, junts
i juntes, fer una campanya de la qual ens
sentim orgullosos i que ens porti a guanyar
les eleccions el proper 26 de maig.

@viladecavallsCs

VOX, C’s y PP nunca se han manifestado
contra los recortes en educación y sanidad, ni contra los derechos y libertades de
los trabajadores, aunque el pasado día 10
sí que salieron a paso ligero para manifestarse contra el diálogo y contra el Gobierno
socialista.
Como si de animales carroñeros se tratara, la derecha española aprovecha la
ocasión para aumentar la crispación en
un conflicto territorial. Su objetivo es incendiar Cataluña y su convivencia por un
puñado de votos. Necesitamos menos pirómanos y más bomberos.
Con el Gobierno del PP, pudimos ver
cómo se rompía la legalidad en el Parlament, pudimos ver cómo se celebraba un
referéndum para romper España y pudimos ver cómo se proclamó una Declaración Unilateral de Independencia. Con el
Gobierno del PSOE podemos ver cómo se
busca una solución política a un conflicto
político, le pese a quien le pese.

www.socialistes.cat
gonzalezrmrc@viladecavalls.cat
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Arriba la tercera
edició de la Gala
de l’Esport de
Viladecavalls

Com a novetat, enguany es convida
la ciutadania a presentar les seves
candidatures als guardons del teixit
esportiu local
n Aquest proper 13 d’abril se

celebra la que serà ja la tercera
Gala de l’Esport de Viladecavalls, un esdeveniment que tor-

narà a posar de manifest tant
la capacitat com la feina que
desenvolupa el teixit esportiu
de la nostra vila. Com a princi-

pal novetat respecte dels anys
anteriors, en aquesta ocasió es
convida els veïns i les veïnes a
presentar les candidatures que
optaran als diferents guardons
que es lliuraran durant la vetllada en què es coneixerà el millor i la millor esportistes locals.
D’aquesta manera, es pretén
potenciar el sentit participatiu
a més de donar la possibilitat
d’optar-hi a esportistes del municipi federats però no vinculats a clubs vilacavallencs.
Les persones que vulguin
assistir a l’esdeveniment, conduït per l’escriptor i periodista

Tothom està
convidat a
participar en la
gala, que inclourà
un sopar amb
espectacle
Xavier Bonastre i que inclourà
un sopar amb espectacle, poden adquirir els tiquets del 4 al
29 de març a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. El preu del tiquet és
de 15 euros el menú d’adult i
12 euros l’infantil.

Comiat del doctor
Domènech
Amb motiu de la seva jubilació, el metge
de família Miquel Domènech ha volgut
dedicar unes paraules als veïns i veïnes de
Viladecavalls
n Benvolguts/des amics i ami-

gues,
Després de quaranta anys
d’exercir com a metge a Viladecavalls, ha arribat l’hora de la
meva jubilació.
Durant aquest temps he procurat, a l’hora de diagnosticar
i tractar les malalties, tenir en
compte les circumstàncies personals, familiars i socials de cadascú de vosaltres. Sempre he
pensat que la medicina no tracta malalties sinó persones que
pateixen malalties. Això m’ha

permès tenir un contacte més
personal i profund i gaudir de
l’amistat de molts de vosaltres.
Aprofito aquest moment per a
donar-vos les gràcies i expressar la meva profunda satisfacció per haver compartit aquesta relació tan privilegiada. Són
moltes les vivències i els bons
records que m’emporto i que
m’acompanyaran sempre.
Amb una certa tristesa pel
que deixo però amb alegria pel
que es presenta, comença per a
mi una nova etapa.

Em jubilo, però no em resigno a retirar-me de la vostra vida. Per això em permeto
donar-vos el meu número de
telèfon: 618 039 644, per facilitar el nostre contacte i per si
en algun moment necessiteu
el meu suport o us puc ser útil
amb alguna cosa.
Vull també demanar disculpes per aquelles situacions

mèdiques en què, per culpa
de les meves limitacions o les
del sistema sanitari públic, no
hagi sabut o pogut donar una
solució correcta o adequada als
vostres problemes.
Finalment, us desitjo a tots
vosaltres molta sort i, sobretot,
molta salut.
Una forta abraçada.

agenda
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Dimecres 6

Dilluns 11

Dijous 7

Dimecres 13

16 H, CENTRE CÍVIC PACO CANO
n CAFÈ-TERTÚLIA AMB MARIA
PÉREZ, PSICÒLOGA
Organitza: Grup de Dones de Can
Trias
Activitat emmarcada en el Dia
Internacional de la Dona

16.45 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
DE BRUNA AVELLANEDA
Exposició fotogràfica de la veïna i
artista local
L’exposició romandrà a la biblioteca
del 7 al 21 de març, i del 22 de març
al 12 d’abril, al centre cívic Paco Cano
Activitat emmarcada en el Dia
internacional de la dona

Divendres 8

21 H, HOTEL DON CÁNDIDO
n SOPAR DE LA DONA
Sortida de l’autocar a les 20.30 h
a la parada de la Biblioteca Pere
Calders i a les 20.45 h a l’avinguda
Barcelona de Can Trias (davant de
l’oficina del BBVA)
Organitza: Grup de dones de Can
Trias amb el suport de l’Ajuntament
de Viladecavalls
Activitat emmarcada en el Dia
Internacional de la Dona

Dissabte 9

11.30 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n ESMORZEM AMB UN CONTE
La Carlota no vol ser una princesa,
amb la Míriam Armengol, mestra
Activitat emmarcada en el Dia
Internacional de la Dona
18 H, CARRERS DEL NUCLI URBÀ
n RUA DE CARNESTOLTES
2019
Sortida des de la plaça de la Creueta
Recorregut: carrers Sant Martí,
Major, Antoni Soler i Hospital
Exhibicions de les comparses
davant de l’ajuntament
21 H, PAVELLÓ ESPORTIU
MUNICIPAL
n SOPAR DE CARNESTOLTES
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
Durant el sopar es comunicaran les
comparses guanyadores del 2019

19 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER DE LECTURA: UNA
CAMBRA PRÒPIA, DE VIRGÍNIA
WOOLF
A càrrec de David Yeste
Organitza: Biblioteca Pere Calders
de Viladecavalls

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n HORA DEL CONTE: CONTES
D’ANDERSEN
A càrrec d’Eva González
Organitza: Biblioteca Pere Calders
de Viladecavalls

Dijous 14

DE 10.30 A 11.30 H, AV.
BARCELONA (DAVANT LA
FARMÀCIA)
n VISITA DE L’OFICINA
MÒBIL D’INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR
Organitza: Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Viladecavalls
18 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n TALLER D’ESCRIPTURA
A càrrec de David Yeste
Organitza: Biblioteca Pere Calders
de Viladecavalls

Divendres 15

18 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n BERENAR – PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE DONES ÚNIQUES:
RELATS DE DONES D’AQUÍ QUE
NO PODRÀS OBLIDAR
A càrrec de l’autora, Montse Barderi
Activitat de l’Institut de les Lletres
Catalanes. Generalitat de Catalunya
Organitza: Biblioteca Pere Calders
de Viladecavalls

Diumenge 17

17 H, PAVELLÓ ESPORTIU
MUNICIPAL
n FESTA DE LA GUITARRA
2019
Tallers de lutieria, exposicions i
concerts
Trobada de guitarres anual de
l’ACEM amb concurs infantil de
conjunts de guitarres
Més informació: http://bit.ly/
viladecavalls_festaguitarraemmpc
Organitza: EMM Pau Casals

Dilluns 25

17 H, AUDITORI ESCOLA DE
MÚSICA MUNICIPAL PAU CASALS
n «LA CANALLA NO CREU... I
ELS GRANS, UNA FEINADA!»
Xerrada per a mares i pares a càrrec
de l’Enric Queralt
Organitza: AMPA Rosella

Dimecres 27

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS ESTABLES
AL CENTRE CÍVIC
PACO CANO

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n HORA DEL CONTE: TOCATS
DE L’ALA
A càrrec de Rosa Pinyol
Organitza: Biblioteca Pere Calders
de Viladecavalls

Taekwondo infantil,
gimnàstica de manteniment
per a gent gran,
lectoescriptura i ioga.
Per a més informació:
937 892 054

Dijous 28

AS CULTURAL

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

Dissabte 30 i
diumenge 31

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL
n PROVES TERRITORIALS DEL
CAMPIONAT DE BARCELONA
DE PATINATGE ARTÍSTIC
Organitza: Club de Patinatge
Viladecavalls

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE CAN
TRIAS
L’Associació de Veïns de Can
Trias ha reprès l’activitat de
biodansa:
tots els dimecres de 17 a 19 h
al centre cívic Paco Cano.
Per a més informació:
avvcantrias@gmail.com

AVANÇAMENT
ABRIL
DISSABTE 13 D’ABRIL
21 H, PAVELLÓ ESPORTIU
MUNICIPAL
3a GALA DE L’ESPORT DE
VILADECAVALLS
Venda de tiquets a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana del 4 al
29 de març
Preus: 15 euros el menú
d’adult i 12 euros l’infantil
En cas d’intolerància,
al·lèrgies, persones celíaques
o vegetarianes ho hauran de
comunicar en el moment de
la compra de tiquets per tal
d’adaptar el seu menú

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.

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

