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lluitar contra la violència masclista
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Ajuntament		

937 887 141

Biblioteca Pere Calders

937 341 802

CEIP Rosella 		

937 340 001

Procés participatiu per al
reglament municipal de
prestacions econòmiques

CEIP Roc Blanc		

937 891 902

n Fins aquest passat 25 d’octubre ha estat a disposició

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

de les entitats i del conjunt de la ciutadania la
possibilitat de fer arribar a través del web municipal
opinions i suggeriments sobre l’elaboració del
reglament de les prestacions econòmiques de caràcter
social, el qual regula els criteris per a concedir els ajuts
socials.

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

Ubicació de les meses
electorals per a les eleccions
generals

Oficina Mpal. Desc. Can Trias

937 892 054

n Aquest proper 10 de novembre hi ha convocades

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

unes noves eleccions generals. A Viladecavalls
podrem emetre el nostre vot a les meses ubicades a la
biblioteca Pere Calders, al centre cívic Paco Cano i als
locals socials Sant Miquel de Guanteres, Les Carenes
de Can Turu i La Planassa.

Visites centres mèdics

937 384 030

TELÈFONS D’INTERÈS

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

937 340 787

www.viladecavalls.cat
@ajviladecavalls

@ajviladecavalls
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Ple municipal ordinari 26 de setembre del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta anterior,
del 25 de juliol del 2019

TJxV, ERC, FEM,
PSC i regidor
no-adscrit (Carlos
Méndez)

Aprovació de les bases reguladores de
subvencions per a entitats sense ànim
de lucre

TJxV, ERC, FEM,
PSC i regidor
no-adscrit (Carlos
Méndez)

Autorització a l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà a rebre, a compte del
municipi, els pagaments de l’exercici
2019 de l’Autoritat del Transport
Metropolità de l’Àrea de Barcelona

TJxV, ERC, FEM,
PSC i regidor
no-adscrit (Carlos
Méndez)

Moció presentada pels grups
municipals de TJxV i ERC-AM de
suport a l’anul·lació de l’ordre del
president del TSJC de protegir les seus
judicials amb mossos d’esquadra

TJxV, ERC, FEM,
PSC i regidor
no-adscrit (Carlos
Méndez)

Moció presentada pel grup municipal
de FEM Viladecavalls per a la redacció
d’un pla d’habitatges de Viladecavalls

ERC, FEM

Moció presentada pel grup municipal
d’ERC-AM de suport a les ONG que
treballen en el rescat i salvament al
Mediterrani

TJxV, ERC, FEM,
PSC i regidor
no-adscrit (Carlos
Méndez)

Moció presentada pel grup municipal
d’ERC-AM per a consensuar la reacció
institucional en el cas de sentència
condemnatòria al «judici del Procés»

TJxV, ERC

PSC i regidor
no-adscrit
(Carlos
Méndez)

Moció presentada pel grup municipal
d’ERC-AM i FEM Viladecavalls per
la promoció de les instal·lacions
d’autoconsum amb energia
fotovoltaica

ERC, FEM

TJxV, PSC i
regidor noadscrit (Carlos
Méndez)

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

TJxV, PSC i
regidor noadscrit (Carlos
Méndez)

FEM
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NOVEMBRE 2019

|3

Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Tornem a dir «no» a la violència masclista
Alguns dels principals reptes als
quals ens enfrontem com a societat corren el perill de ser normalitzats per ser massa habituals o per
estar sobreexposats als mitjans de
comunicació. Malauradament, les
persones tenim la capacitat de
creure que és quotidià allò que
no hauria de ser mai acceptable. La violència masclista és un
dels exemples més evidents que
trobem d’aquests problemes amb
què convivim cada dia.
Les morts es van sumant mes a
mes, sense esmentar totes aquelles violències que no arriben a
l’assassinat però que pateixen
diàriament tantes i tantes dones,
des de les agressions físiques a l’assetjament, passant pel seu tràfic i
explotació. Es tracta d’una situació
amb la qual convivim i que ens
deixa xifres esfereïdores, com que
una de cada quatre dones catalanes ha estat víctima d’un atac
masclista d’extrema gravetat,
una de cada quatre dones amb qui
ens creuem i parlem cada dia.

No oblidem que
amb el nostre
exemple i amb
les nostres idees
estem construint
també la societat
que volem arribar
a esdevenir
La gravetat d’aquesta realitat i
el perill de perdre’n de vista l’existència fan que sigui fonamental
la commemoració de jornades
com el proper Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, el 25 de novembre, una data que ens convida
a reflexionar sobre aquesta xacra
social, a més, en un moment com
l’actual, en què el creixement de
les ideologies feixistes amenaça,
entre tantes altres causes justes,
la causa feminista, la causa de la
igualtat de gènere.

Des de l’Ajuntament de Viladecavalls ens sentim en l’obligació,
com sempre que ens trobem
davant d’una problemàtica
d’aquest abast, d’implicar-nos
i de donar-li visibilitat. És per això
que prendrem part en la jornada
amb un programa d’activitats propi al qual m’agradaria convidar-vos.
Si més no, m’agradaria aprofitar aquest espai i aquest moment
per a convidar-vos, tots i totes,
a fer una reflexió al voltant de
la violència masclista. Aprofitem
la jornada per a replantejar-nos
el que pensem de les nostres actituds i de les que ens envoltem
i busquem què està a les nostres
mans, què podem fer per tal de
construir una societat en la qual
aquest tipus d’agressions no puguin tenir cabuda. No oblidem
que, al cap i a la fi, amb el nostre
exemple, amb el nostre comportament i amb les nostres idees
estem construint també la societat
que volem arribar a esdevenir. Està
al nostre abast.
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El Pla Local de
Joventut del
municipi s’obre a
la participació
Els joves de 12 a 29
anys estan convidats a
emplenar una enquesta per
a donar-hi la seva opinió
n A través d’una enquesta

anònima, que es pot emplenar

en 10 minuts i que fins i tot es
pot trobar al web municipal
per a ser contestada en línia,
els joves de 12 a 29 anys estan
convidats a donar la seva opinió sobre el poble i els serveis
que ofereix. Aquesta actuació
s’emmarca en la fase inicial de
l’elaboració del Pla Local de
Joventut, que gestionen l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament de
Viladecavalls i la Diputació de
Barcelona.

Millores a la
biblioteca Pere
Calders
Una de les actuacions
realitzades ha estat el
canvi del sistema de
climatització, que estava
obsolet i no donava un
bon servei
n La Biblioteca Pere Calders

ha modernitzat el sistema de
climatització d’aquest equi-

En marxa les terceres Jornades
d’Emprenedoria de Viladecavalls
El programa permet als joves del poble apropar-se a la
feina del teixit empresarial local
n Els alumnes de segon de

batxillerat de l’Institut de Viladecavalls prenen part en les
Jornades d’Emprenedoria del
municipi, que es desenvolupen
des del passat mes de setembre fins al desembre. Al llarg
de nou dies, els joves s’apropen
al món de l’emprenedoria a

través de les experiències que
els transmeten les persones
responsables de les empreses
locals que també hi participen.
El programa està organitzat per
l’Ajuntament i l’Institut i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, Orbital 4.0 i el
Consell Comarcal.

pament municipal: a la sala
d’adults se n’han canviat cinc
unitats i a la sala infantil/juvenil
se n’han instal·lat dues. Els treballs han suposat una inversió
de 48.279 euros. D’altra banda, s’hi ha restablert la baixa
de 2.000 documents; la gran
majoria, novel·les i col·leccions
locals. En els pròxims mesos,
l’Ajuntament preveu la implantació d’un sistema de control
xip per al seguiment del material bibliotecari.

L’Ajuntament de Viladecavalls implanta
la signatura biomètrica a l’Oficina de
Registre
L’actuació s’emmarca en la feina per a digitalitzar
l’Administració i fer-la més àgil i accessible
n Ja podem registrar instàn-

cies i documentació de manera
presencial a l’ajuntament sense
que calgui l’ús de certificats
electrònics. El consistori de Viladecavalls ha implantat el sistema de signatura biomètrica a
l’Oficina de Registre, en un pri-

mer pas per a anar exportant-lo
progressivament a altres serveis municipals. Aquest tipus
de signatura, amb la mateixa
validesa que la manuscrita, recull dades biomètriques de la
persona que signa, la qual cosa
la fa inimitable.
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Un mes d’activitats
contra la violència
masclista
Viladecavalls programa un conjunt
d’activitats al voltant de la celebració, el
25 de novembre, del Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència vers les Dones

n Un total de 10 dones han

estat assassinades a Catalunya
en el tercer trimestre d’aquest
2019, víctimes de la violència
masclista. Al llarg del 2018 es
van interposar prop de 13.000
denúncies d’aquest tipus de
violència i es van registrar
1.678 delictes contra la llibertat
sexual al nostre país. Aquestes
xifres tornen a posar de manifest un problema al qual el
nostre municipi no és aliè; per
això, per tal de conscienciar
i prevenir aquesta violència,
l’Ajuntament de Viladecavalls
programa un conjunt d’activitats en coincidència amb el Dia
Internacional per l’Eliminació

de la Violència vers les Dones,
el 25 de novembre.
Aquestes
activitats
començaran el dimarts 5 de novembre amb una xerrada-taller
sobre la diversitat sexual i de
gènere que tindrà lloc al Punt
d’Informació Jove, L’Altell, a
càrrec de l’entitat SIDA-STUDI.
Les propostes de caràcter formatiu continuaran el dimecres
13 amb un taller sobre els micromasclismes que se celebrarà
a la biblioteca Pere Calders a
partir de les 15.30 hores amb
la voluntat de donar visibilitat a
aquestes actituds que coarten
les llibertats de les dones que
en són víctimes.

La cultura amb nom de
dona també tindrà cabuda en
la programació del «mes lila»
amb l’exposició «Montserrat
Roig. Cronista d’un país», que
podrem visitar del 18 al 31 de
novembre, i amb la projecció
de curtmetratges i el posterior
fòrum que el Grup de Dones de
Can Trias i la Creu Roja proposen per al 21 de novembre al
centre cívic Paco Cano des de
les 19 hores. El dia 22 de novembre està previst també una
marxa de torxes per diferents
carrers de la vila.

El 25N
En tot cas, el gruix de les activitats previstes se celebrarà el
mateix 25 de novembre. La jornada començarà a les 17 hores a
la biblioteca amb la presentació
del llibre Joana Biarnés. Valenta
com tu, de Natàlia Cerezo, un
conte infantil que serà explicat
per l’alcaldessa, Cesca Berenguer. A partir de les 18 hores
s’oferirà un taller de scrapbooking i, una hora més tard, hi
haurà l’acte institucional amb
una encesa d’espelmes i la lectura del manifest del Dia Internacional per l’Eliminació de la
Violència vers les Dones.
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Les activitats
previstes al llarg
del «mes lila»
inclouen tallers,
una exposició,
una presentació
literària o la lectura
del manifest
commemoratiu

De la mateixa manera al llarg
d’aquells dies també trobarem
altres activitats en continuïtat
com un taller de pancartes i
xapes, el setè concurs de piulades del Consell Comarcal del
Vallès Occidental (més informació a www.ccvoc.cat; un
taller de defensa personal per
a dones que es realitzarà al Local Social de Can Corbera i al
Centre Cívic Paco Cano; la lectura del manifest del món de
l’esport a les competicions i entrenaments i el projecte Mans
Liles per promoure la participació a través de fotografies.
Per a més informació podeu
consultar la programació a la
contraportada.

6

| NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE 2019

Torna la Festa Major d’Hivern,
la Festa de Sant Martí
Les propostes culturals, el lleure i la gastronomia tindran
novament un paper destacat en la programació
n Entre el divendres 8 de no-

vembre i el diumenge 10, Viladecavalls celebrarà amb una
quinzena d’activitats la seva
Festa Major d’Hivern. La Festa
de Sant Martí, però, arrencarà
el dijous amb un taller de pintura amb vi amb DO Penedès i
tindrà el gruix de la seva activitat al llarg del cap de setmana,
quan trobarem propostes com
el Horsetown Festival, la festa
jove del divendres; l’aperitiu
popular del dissabte al matí, o
la gimcana «Jo sóc de poble»,
que s’alternaran amb activitats culturals com la ruta teatralitzada al voltant dels antics
comerços del poble, la ballada
dels Petits Dracs o els espectacles de carrer.
Un cop més, la gastronomia
hi estarà molt present, amb la
rostida del porc a la flama i especialment amb la celebració
de la que serà la sisena edició

La Fira
Gastronòmica
de Sant Martí se
celebrarà durant
tota la jornada
del dissabte
i el matí del
diumenge

de la Fira Gastronòmica, durant
tota la jornada del dissabte i el
matí del diumenge. Per a més
informació podeu consultar
l’agenda que trobareu a la contraportada d’aquesta mateixa
publicació.
Tots els beneficis es destinaran a La Marató de TV3. Més
informació a www.viladecavalls.online/santmarti.
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Viladecavalls se
suma al projecte
del Banc de Terres
del Parc Rural del
Montserrat
La iniciativa permet posar en contacte
propietaris de terres amb persones que
en busquen per explotar-les
n Les activitats agrícola i rama-

dera formen part de l’economia verda, aquella que treballa
per al benestar de les persones
mentre redueix els riscos mediambientals. Per tal d’evitar la
desaparició d’aquests sectors
al nostre entorn, Viladecavalls
s’ha sumat a altres poblacions
del voltant de Montserrat per a
crear el Banc de Terres del Parc
Rural del Montserrat. Aquesta
iniciativa té com a principal

objectiu posar en contacte
propietaris de terres amb persones que volen disposar-ne
per treballar-les. A més, des del
Banc s’ofereix el suport tècnic i
jurídic per a facilitar l’acord entre ambdues parts.
El projecte, que es desenvoluparà fins a l’any 2021, està
gestionat per BCN Smart Rural
i ha estat impulsat de manera
conjunta per la Diputació de
Barcelona, el Centre de Ciència

Des del Banc de
Terres s’ofereix
també el suport
tècnic i jurídic
necessari per a
facilitar l’acord
entre ambdues
parts

i Tecnologia Forestal de Catalunya i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya amb
el suport del fons FEDER (Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional).
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L’Ajuntament estudia
la possibilitat de
municipalitzar el
Casal Familiar
Des de l’actual junta directiva del Casal,
s’ha ofert al consistori la possibilitat
que les seves instal·lacions passin a ser
propietat del municipi
n El passat mes de setembre

l’actual junta directiva del Casal
Familiar oferia a l’Ajuntament la
possibilitat que aquest equipament passi a ser propietat del
municipi a través de l’adquisició de les seves instal·lacions.
Un cop coneguda la proposta de municipalització, l’equip
de govern la va fer arribar a
tots els grups municipals i al
Consell Municipal de la Cultura per tal d’iniciar el procés
que haurà de determinar la
viabilitat d’aquest oferiment.

El següent pas és posar en
marxa les corresponents negociacions i, al llarg dels propers
mesos, realitzar un estudi de
viabilitat a través d’un advocat
especialista en patrimoni.

Properes actuacions
La voluntat de l’Ajuntament de
Viladecavalls és poder posar al
servei de la ciutadania els espais públics que en cobreixin
les necessitats de manera més
adequada i que siguin més
flexibles i s’adaptin millor a les

característiques de les activitats
i serveis que acull el municipi.
D’altra banda, el consistori té
també la voluntat d’establir
processos participatius per a
copsar les preferències de la ciutadania pel que fa a inversions
d’importància, com podria ser
aquesta municipalització.

Les instal·lacions
Al juliol del 1969 es va posar
la primera pedra de l’edifici
del Casal Familiar. Al llarg del

temps se n’han ampliat les instal·lacions. Actualment el Casal
compta amb una piscina de
25 metres de llargària per 12
d’amplada i una de més petita
destinada als menuts, una pista
poliesportiva, sales de gimnàs,
de spinning i d’activitats, tres
pistes de pàdel, una de frontó
i vestidors. L’equipament inclou
una companyia de teatre pròpia, una ludoteca, un bar-restaurant, una zona de gespa i
una sala de socorrisme.

S’amplia el reforç de
transport a l’institut
als matins
Un segon autobús realitzarà el
recorregut per tal de recollir estudiants
si el primer cobreix totes les seves
places

n Des d’aquest passat 1 d’oc-

tubre, i amb la voluntat de facilitar la mobilitat dels alumnes

de l’Institut que es desplacen
des de Can Trias i Sant Miquel
de Guanteres en transport pú-

blic, el reforç de la línia d’autobusos als matins s’ha ampliat
amb un segon vehicle. Aquesta mesura, que es troba en fase
de prova, permet que tots dos
autobusos surtin des de la parada del carrer Isaac Albéniz i
que si el primer omple les seves places abans de finalitzar el
recorregut es dirigeixi directament al centre mentre el segon
realitza el recorregut complet.

L’M1, connexió amb
Olesa i Bellaterra
Tot i ser menys coneguda que la línia
M6, a Viladecavalls també disposem
de la línia d’autobús M1. Aquesta,
amb parada a la confluència de la
carretera d’Olesa i el carrer Major,
permet connectar el nostre poble
amb Olesa de Montserrat, Terrassa i la
Universitat Autònoma de Barcelona,
a Bellaterra.
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JUNTS PER VILADECAVALLS

Novembre lila a Viladecavalls

Cada 25 de novembre celebrem el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. L’Ajuntament de Viladecavalls posa
de manifest el seu reconeixement de l’existència de les violències sexuals en tota la seva magnitud, així com la seva implicació, facilitant recursos
per a combatre-les, alhora que promou la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista.
Tot i els avenços en matèria d’igualtat de gènere que s’han aconseguit en les darreres dècades, investigacions recents continuen alertant de
la persistència de discriminacions i desigualtats de gènere en diferents àmbits de la població.
Conscients d’aquestes vicissituds, aquest any s’ha treballat, durant tot el mes de novembre, en una campanya de sensibilització i visualització
dels diferents tipus de rols i masclismes, la qual podreu trobar a les xarxes i en aquesta mateixa revista i en la qual us convidem a participar.
La violència masclista no és un problema «de» les dones. Les agressions masclistes no són casos aïllats ni inevitables, sinó que són fruit d’una
societat masclista i amb desigualtats per raó de gènere que cal transformar.
Treballem tots i totes per garantir el dret de les dones a viure lliures de violències. #Treballemjuntsperviladecavalls
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

14.10.19: Sentència a la democràcia espanyola

El passat dilluns 14 d’octubre va sortir a la llum la sentència que condemnava els presos i les preses polítiques a gairebé 100 anys de presó. Des del
nostre grup municipal, com ja vam expressar en el ple extraordinari que es va celebrar l’endemà mateix, rebutgem la sentència dictada pel Tribunal
Suprem, reclamem la immediata llibertat de tots ells i elles i n’exigim l’amnistia.
No ens cansarem de sortir a les places i als carrers per manifestar-nos de manera pacífica i defensar la seva innocència i el dret a l’autodeterminació
del poble català, encara que hàgim de patir la brutal repressió policial que estan exercint els cossos dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional.
No afluixarem per molt que es vulgui criminalitzar el moviment independentista català, ja sigui amb la repressió policial, des del poder judicial o des
d’alguns mitjans de comunicació.
Des d’Esquerra Republicana de Viladecavalls volem enviar el nostre escalf a totes les persones que han estat ferides durant les manifestacions
d’aquests dies i a les detingudes arbitràriament amb brutalitat policial, i exigim que es depurin les responsabilitats polítiques del cos dels Mossos
d’Esquadra per vulnerar els valors d’una policia democràtica.
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Per uns rebuts d’impostos més justos a Viladecavalls
Des de Fem Viladecavalls vam votar en contra de la proposta d’ordenances fiscals per al 2020 feta pel Govern municipal de Junts, el PSC i el regidor
no-adscrit. Els motius són diversos: en primer lloc, considerem desproporcionada l’apujada del 20 % del rebut d’escombraries; en segon lloc, ni
el Govern ni l’alcaldessa han fet cap gest per a consensuar-les amb la resta de partits, i, en tercer lloc, no veiem transversalitzats a la proposta ni la perspectiva de gènere ni el fil verd.
La nostra aposta pel que fa a impostos al nostre poble passa per estudiar a fons els ingressos municipals per a buscar noves formes de finançament, posar al dia totes les ordenances fiscals tenint en compte les necessitats actuals del poble i fer-les més justes i transparents. Viladecavalls
continua sent dels municipis del Vallès Occidental amb els impostos més alts, i sembla que el Govern municipal no vulgui canviar aquesta
situació.
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC
La Política ha de recuperar la iniciativa i el temps perdut. Malgrat la temptació de convertir la frustració de molts catalans i catalanes en tensió
als carrers i a les institucions, agreujant encara més el risc de fractura interna, hem de reiterar que només hi ha una via de solució: la del diàleg, la
negociació i el pacte en el marc del nostre Estat de Dret, compatible amb l’exercici dels drets democràtics de llibertat d’expressió i de manifestació.
Rebutjarem sempre els actes violents.

www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT

TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.

agenda
NOVEMBRE 2019

Dilluns 4

19 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA:
ORDESA, DE MANUEL
VILAS
A càrrec de David Yeste

Del dilluns 4 al
dissabte 30
EN HORARI D’OBERTURA
DE LA BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
«PASSEJADES PEL PARC
NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC»
Fotografies realitzades
per l’Enric Prat, del Centre
Excursionista de Terrassa
Exposició cedida per la
DIBA.

Dimecres 6

17 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE
Per a nens i nenes a partir de
3 anys
Especial commemoració
de l’arribada de l’home a la
lluna: A la Lluna!, a càrrec de
Jaume Bernadet, guionista,
actor i director artístic de
Comediants.

Dijous 7

18 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE PINTURA
AMB VI
A càrrec de Marta Arañó
Amb tast de vi i snacks.
Per a joves i adults. No cal
tenir nocions de dibuix
o pintura; tan sols, ganes
d’experimentar amb una
nova tècnica.
Amb inscripció prèvia, a la
biblioteca o per telèfon:
937 341 802

Del divendres
8 al diumenge
10

n FESTA DE SANT MARTÍ
Festa major d’hivern de
Viladecavalls amb fira
gastronòmica, cros familiar
i marxa solidària, gimcana
«Jo sóc de poble», rostida
del porc a la flama, i moltes
activitats més. Consulteu:
https://viladecavalls.online
Tots el beneficis es
destinaran a La Marató de
TV3.

Divendres 8

2 SESSIONS: A LES 16.45 h I
A LES 18.15 h – BIBLIOTECA
PERE CALDERS
n ESCAPE ROOM
A càrrec d’123 Action
Barcelona
Activitat per a tota la família
(edat mínima de 8 anys)
Amb inscripció prèvia, a la
biblioteca o per telèfon:
937 341 802

Dijous 14

19 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE DES DE L’EXILI, DE
DAVID FERRER
Editat per Edicions 62 amb
pròleg de Gonzalo Boye i
Carles Puigdemont
Amb la presència de l’autor.

Dijous 21

19 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n PRESENTACIÓ DE
DE VILADECAVALLS A
L’HIMALAIA: TRESC DEL
DHAULAGIRI, DAMPHUS
PEAK (6.012 M), LLAC
TILICHO I ANNAPURNES
A càrrec del Jordi Sebastià
i l’Eva Cervelló, del Centre
Excursionista de Terrassa.

Diumenge 24

18 h – ERMITA ROMÀNICA
DE SANT MIQUEL DE
TOUDELL
n 8è CICLE DE CONCERTS
DE MÚSICA ANTIGA
Il Gesto Armónico
Títol del concert: PAPA
HAYDN
Aquesta formació participa
de nou en el cicle oferint
un concert especial a
través de peces de Haydn.
Hi trobarem sonates,
divertiments, London Trios...
d’èpoques diferents de la
creació de Haydn, des de la
seva joventut a obres de la
seva maduresa.
Traverso: Laura Sintes;
violí: Eva Febrer, i violoncel:
Dimitri Kindynis
Donatiu de 10 €. Cal
reservar l’entrada a
albertoliet@gmail.com,
per WhatsApp (651 309
319) o a través d’Instagram
(«santmiqueldetoudell»).

MARXA NÒRDICA
GENT GRAN
Grup Salut. 2 sessions
per setmana, els
dimarts i dijous a les 9
h. CAN TRIAS, davant de
l’escola Roc Blanc.
Les sessions que hi
havia fins ara:
• ESCOLA ROSELLA:
dilluns, dimecres i
divendres a les 9 h
• PLAÇA VILA: dimarts i
dijous a les 18.30 h
• PLAÇA VILA: dilluns i
dimecres a les 17.30 h
• APARCAMENT
MUNICIPAL DE LA
POLICIA: dilluns i
dimecres a les 17.30 h
(molt suau) i a les 19 h
• Els caps de setmana,
sessions matinals.

Dimecres 27

17 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE
Per a nenes i nens de 0 a 3
anys
«Més que contes», a càrrec
de Mercè Martínez, d’Un
Conte al Sac
Amb inscripció prèvia, a la
biblioteca o per telèfon:
937 341 802

Els dissabtes

DE 10 A 13.30 h –
BIBLIOTECA PERE CALDERS
n JOCS DE TAULA per a
totes les edats
Escacs, dames, parxís, jocs
de d’estratègia, puzles i
molts més

ACTIVITATS A L’AV
CAN TURU
Dimarts
De 16.30 a 19 h: TALLER
DE CUINA
Dijous
De 17 a 20 h: TREBALLS
MANUALS

TALLER
D’ENTRENAMENT
DE LA MEMÒRIA
Activitat destinada a
millorar i prevenir la
pèrdua de memòria.
Adreçada a persones de
més de 60 anys.
Del 25 de novembre del
2019 al 25 de maig del
2020: dimecres de 10 a
11.30 h a l’Aula Escola de
Música
Del 27 de novembre
del 2019 al 27 de maig
del 2020: dilluns de 10
a 11.30 h al centre cívic
Paco Cano, de Can Trias
Inscripcions del 4 al 15
de novembre (ambdós
inclosos) trucant al
departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament
(telèfon 93 788 71 41,
ext. 114)

Activitats del Dia
Internacional per a
l’Eliminació de la
Violència envers
les Dones

Dimarts 5

17 h – PUNT JOVE L’ALTELL
n XERRADA-TALLER
«CANVIA EL LOOK!
Transforma la teva mirada
sobre la diversitat sexual i
de gènere»
En Teo Pardo, activista
transsexual i feminista, de
l’entitat SIDA-STUDI, ens
aproparà a la diversitat
sexual i de gènere.

Dimecres 13

15.30 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER:
«MICROMASCLISMES,
QUÈ SÓN?»
A càrrec d’Antònia Guerrero,
psicòloga i psicoterapeuta
grupal, experta en gènere.

Dilluns 18

DEL 18 AL 22 AL CCPC I DEL
25 AL 31 A LA BIBLIOTECA
DE 16.30 h A
17.30 h – PROJECCIÓ
DEL DOCUMENTAL:
MONTSERRAT ROIG
“L’HORA VIOLETA.
A LES 18 h – INAUGURACIÓ
n EXPOSICIÓ
«MONTSERRAT ROIG,
CRONISTA D’UN PAÍS»
Repàs de la trajectòria
professional i personal de
l’escriptora i periodista.
L’exposició, comissariada
per Marta Corcoy, ha estat
produïda pel Memorial
Democràtic sobre una idea
original de l’Associació
de Dones Periodistes de
Catalunya i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya .

Dimarts 19

DE 16 A 18.30 h – CENTRE
CÍVIC PACO CANO
n TALLER DE PANCARTES
I XAPES
Els treballs realitzats es
podran utilitzar en la marxa

de torxes del dia 22 de
novembre i serviran per a
crear un arbre de missatges
que es podrà veure el dia 25
de novembre.

Dimarts 19 i
dijous 21

n TALLER DE DEFENSA
PERSONAL PER A DONES
DEL MUNICIPI
Per a aprendre a defensarse en qualsevol situació,
conèixer les tècniques de
prevenció d’una manera
fàcil i en un ambient divertit
i desenvolupar la capacitat
de reacció, l’autoconfiança i
l’autocontrol
A partir de 14 anys
Horari: De 19 a 20:30 h
Lloc: Dimarts 19/11/2019, al
centre cívic Paco Cano
Dijous 21/11/2019, al local
social de Can Corbera

Dijous 21

DE 19 A 20.30 h – CENTRE
CÍVIC PACO CANO. SALA
AUDITORI
n BERENAR-COL·LOQUI:
«REFLEXIONS ENTORN
DEL GÈNERE»
CINEFORUM ORGANITZAT
PER LA CREU ROJA amb el
Grup de Dones i col·laboració
de l’Ajuntament.
Un espai de reflexió per a
tota la ciutadania moderat
per psicòlogues de Creu Roja
Terrassa.

Divendres 22
19.30 h – CENTRE CÍVIC
PACO CANO
n MARXA DE TORXES
Recorregut carrers de Can
Trias

Dilluns 25

17 h – BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE JOANA BIARNÉS.
VALENTA COM TU, DE
NATÀLIA CEREZO
Tot seguit, l’alcaldessa,
Cesca Berenguer, ens farà de
contacontes.

Obsequiarem amb un
exemplar del conte tots els
nens que vinguin a la sessió.
En acabar l’acte hi haurà la
lectura del manifest del 25N
per part de l’alcaldessa.
19 h – CRUÏLLA AV.
TERRASSA AMB AV.
BARCELONA
n ACTE INSTITUCIONAL
DEL 25N
Organitzat pel Grup de
Dones. Inclourà l’encesa
d’espelmes per les víctimes
de la violència de gènere,
la il·luminació de l’arbre
de missatges i la lectura
del manifest per part de
l’alcaldessa.

ALTRES PROPOSTES:

n 7è CONCURS DE
PIULADES 2019
El Consell Comarcal del Vallès
Occidental ha iniciat, un
any més, la campanya per a
l’erradicació de la violència
masclista «Piula contra la
violència masclista».
Cal tenir 14 anys o més i
viure, estudiar o treballar al
Vallès Occidental.
Periodicitat: de l’1 al 5 de
novembre
Twitter: @PiulaVallesOcc
Tota la informació i les bases
al web http://www.ccvoc.cat
n LECTURA DEL
«MANIFEST DEL MÓN DE
L’ESPORT»
En els entrenaments i
competicions esportives
durant aquests dies
Lloc: Zones esportives de
Viladecavalls
n «MANS LILES» DURANT
TOTA LA SETMANA
Escoles, associacions i
entitats del municipi es
faran fotos de grup amb les
mans pintades de pols de
color lila com a mostra de
recolzament a la campanya
Viladecavalls diu prou.
Participeu amb el vostre
suport a les xarxes socials
compartint les vostres
fotos amb els hashtags
#Viladecavallsdiuprou i
#Novembrelila.

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS DE
L’AJUNTAMENT
IOGA

Dimarts i dijous de 15.20 a 16.20 h
Activitat dirigida adreçada a
qualsevol edat

TAEKWONDO

Dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h
Activitat dirigida adreçada a
nens/es de 4 a 12 anys

LECTOESCRIPTURA

Dilluns de 16 a 19 h i dijous de 16 a
17.30 h
Activitat dirigida adreçada a
persones de més de 60 anys

GIMNÀSTICA GENT GRAN

Dilluns de 9 a 10 h, dimarts de 17 a
18 h i dimecres de 9 a 10 h
Activitat dirigida adreçada a
persones de més de 60 anys

AS CULTURAL

Puro Flamenco:
Dimarts de 19.45 a 20.45 h
Castañuelas:
Dilluns de 18.15 a 19.15 h
Patchwork:
Dimecres de 18 a 19 h
Clásico Español:
Dilluns de 19.45 a 20.45 h
Bailes de salón:
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
Teatro:
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Pintura al óleo:
Dimarts de 17 a 19 h
Manualidades:
Dilluns de 16 a 17.30 h i dimecres de
15.30 a 17.30 h
Pilates:
Dimarts de 18.15 a 19.15 h i dijous
de 19.45 a 20.45 h
Zumba adultos:
Dilluns de 19.30 a 20.30 h, dimecres
de 15.15 a 16.15 i de 19.30 a 20.30
h i divendres de 19.30 a 20.30 h
Zumba infantil:
Dilluns de 16.45 a 18 h
Zumba adolescentes:
Divendres de 16.45 a 18 h
Sevillanas y Rumbitas:
Dimecres de 19.45 a 20.45 h
Per a més informació:
ascultural2016@gmail.com

GRUP DE DONES CAN TRIAS

Treballs manuals:
Dilluns alternatius de 17.30 a 19.30 h
Català:
Dimarts de 16 a 17 h
Informàtica:
Dilluns de 15 a 17.30 h
Per a més informació:
donescantrias@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE BALL GENT
GRAN
Diumenges de 17.30 a 20.30 h

Per a més informació:
asociacionbailecantrias@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.

