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llocs de treball
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Ajuntament		

937 887 141

Biblioteca Pere Calders

937 341 802

CEIP Rosella 		

937 340 001

Enllestides les obres
d’emergència a la zona
esportiva del nucli urbà

CEIP Roc Blanc		

937 891 902

n Les fortes pluges registrades entre els mesos d’abril

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

i juliol provocaven tota una sèrie de desperfectes a
la zona esportiva, com ara la inundació del soterrani,
el trencament d’asfalt, danys en el mur de contenció
annex a la carretera B-120, afectacions a la zona
d’aparcament o desperfectes a la gespa del camp
de futbol, entre d’altres. Recentment han quedat
finalitzades les tasques de reparació dutes a terme
amb caràcter d’emergència. En concret, s’ha treballat
en la canalització d’aigües amb la construcció de dos
nous trams de connexió.

Mina d’Aigües (avaries)

937 362 828

Oficina Mpal. Desc. Can Trias

937 892 054

Oficina de Recaptació

932 029 802

Policia Municipal 		

937 330 707

Policia Municipal (mòbil)

610 267 439

Ràdio Vila			

937 801 786

Serveis Funeraris		

900 268 268

Visites centres mèdics

937 384 030

TELÈFONS D’INTERÈS

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

937 340 787
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La Nordic Walking de
Viladecavalls arriba a la seva
sisena edició
n Diumenge 22 de setembre, un total de 49 persones

de fins a 75 anys van participar en la sisena edició de
la Nordic Walking, gairebé el doble que a les anteriors
edicions. La iniciativa s’emmarcava en la celebració
de la Setmana Europea de la Mobilitat. La ruta per
l’entorn del municipi, i adaptada a les capacitats de
tots els participants, es completava amb un esmorzar
saludable. La proposta, totalment gratuïta, fou
organitzada des de l’Ajuntament amb el suport de
l’entitat Corredors de Fons de Viladecavalls.
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Viladecavalls per l’ocupació
Tot i que sembli quedar ja molt
lluny el seu inici, la crisi econòmica que començava l’any 2007
ha provocat en moltes famílies
efectes que arriben encara fins al
dia d’avui. La darrera dècada ha
estat marcada, a molts nivells, per
aquesta situació que va afectar
de manera important aspectes
fonamentals com l’ocupació o
l’accés a l’habitatge. Tot i haver superat el moment més fosc
i difícil de la crisi, aquesta encara
continua molt present a la vida de
nombroses persones.
Des de l’Ajuntament de Viladecavalls no som aliens a aquestes
realitats. Els ajuntaments som la
primera línia de l’Administració,
l’ens de govern que està més proper a les necessitats dels veïns i de
les veïnes. Més enllà de quines siguin realment les nostres competències, la nostra és la primera porta a la qual es truca davant d’una
situació de dificultat. Per aquest
motiu hem fet de la lluita contra
els efectes de la crisi un dels primers objectius i una de les nostres

Hem impulsat
plans d’ocupació,
processos de
contractació o la
creació de borses
de treball per
oferir feina
principals preocupacions. A part
de treballar en l’estímul dels sectors econòmics que més influència
tenen sobre el nostre municipi,
també hem posat tots els recursos propis al servei de la creació
de llocs de treball: d’una banda,
a través del Servei Local d’Ocupació, hem buscat donar suport
a les persones en situació d’atur,
però també ens hem esforçat per
crear feines de manera directa. El
que portem d’aquest 2019 és un
exemple d’aquesta voluntat de
crear ocupació des del consistori,

i és que, a través de plans d’ocupació, processos de contractació o
la creació de borses de treball, enguany hem impulsat nombroses
activitats destinades a oferir feina
a veïns i veïnes de Viladecavalls.
Som conscients que l’Ajuntament no pot assumir el total de
persones que es trobin a l’atur,
però també considerem que és la
nostra obligació fer tot el que estigui a les nostres mans en aquesta
matèria. El sentit de responsabilitat social ha d’estar sempre present —si més no, aquest és el meu
convenciment— en les actuacions
que duem a terme des de les diferents administracions. Al cap i a la
fi, no podem oblidar que som els
responsables de la gestió del benestar de les persones.
Confio que aquesta preocupació suposi un canvi en positiu
per a moltes persones i famílies
del nostre poble, perquè disposar
d’una feina és el principal motor
que necessitem per a poder tirar
endavant els nostres projectes
personals.
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Més de 1.500
alumnes comencen
el curs al municipi
Al llarg de l’estiu l’Ajuntament
realitzava diferents actuacions de
millora als equipaments escolars

n Un total de 1.524 alumnes han

començat el curs 2019/2020 als
diversos centres escolars amb
què compta Viladecavalls. En
concret, l’Institut ha iniciat les
classes amb 554 alumnes d’ESO
i 163 de batxillerat, mentre que
a l’Escola Rosella compten amb
451 estudiants i a l’Escola Roc
Blanc en trobem 283. A aquests
centres hem de sumar també
les dues llars d’infants municipals que hi ha a Viladecavalls:
així, d’una banda, l’Escola Bressol Borromina té 41 infants es-

colaritzats i, de l’altra, a la de
Can Trias en són 32.
L’oferta educativa del nostre
poble es completa amb l’Escola Municipal de Música Pau
Casals. Aquest centre compta
enguany amb 123 alumnes matriculats, als quals se n’han de
sumar unes quantes desenes
més provinents del projecte
Vilasona, desenvolupat conjuntament amb les escoles de
primària per tal de fomentar els
coneixements musicals entre
els infants.

A més de les
llars d’infants, les
escoles i l’institut,
Viladecavalls
disposa de
l’escola municipal
de música
Les millores
Abans de posar en marxa el
nou curs, des de l’Ajuntament

s’han dut a terme durant l’estiu —per tal de no interferir
amb el dia a dia dels centres— les activitats de millora
necessàries als equipaments.
Aquestes han inclòs tasques
de pintura a les escoles i a les
llars d’infants i la instal·lació de
paviment antilliscant a la rampa d’accés de la llar d’infants
Barromina. El consistori tornarà a donar suport, a més, en
diversos projectes educatius
com la First Lego League, el
CuEmE o Coneix Viladecavalls.
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L’Ajuntament continua
apostant en ferm per
l’ocupació
Al llarg d’aquest 2019, el consistori impulsa la contractació a
través de plans d’ocupació, processos selectius per a cobrir
places vacants i borses de treball
n Entre les principals línies de

la feina municipal per a aquesta legislatura es manté l’impuls
a les polítiques d’ocupació.
Davant dels efectes de la crisi
econòmica, que encara són
palpables, des de l’Ajuntament
de Viladecavalls es treballa en
aspectes com són la formació
de les persones que es troben
en la recerca de feina, l’estímul
del nostre teixit econòmic i la
creació de llocs de treball a
través de la mateixa Administració. En aquest sentit, aquest
2019 destaquen les actuacions
destinades a promoure les
contractacions per part del
consistori.
D’una banda trobem la incorporació de treballadors a
través de plans d’ocupació. Així,
properament
s’incorporaran

L’Ajuntament ha
realitzat 21 nous
contractes i ha
obert diverses
borses de treball
per a cobrir
places de manera
interina

a la brigada municipal —amb
el suport de la Diputació de
Barcelona— cinc peons que
comptaran amb contractes fins
al 31 de desembre d’enguany.

Aquests plans d’ocupació suposen un doble benefici per al
municipi perquè, a més d’oferir
feina a persones que es troben
a l’atur, repercuteixen de manera directa en la millora dels serveis que es posen a disposició
del conjunt de la ciutadania.

16 noves contractacions
Paral·lelament a aquests plans,
des de l’Ajuntament de Viladecavalls es completa aquests
dies el procés per a la incorporació de 16 persones que
cobreixen jubilacions, baixes
voluntàries i places vacants.
D’aquesta manera es reforcen
diferents serveis públics amb
la contractació d’administratius
de serveis jurídics i econòmics,
personal de recursos humans,
un educador de llar d’infants,

conserges i un inspector d’obres, entre d’altres.
Finalment, també cal destacar la creació de diverses borses de treball: concretament,
se n’han creat per a les places
de policies locals, de conserges
polivalents, d’administratius,
d’educadors de llar d’infants i
de tècnics de recursos humans.
La voluntat és disposar d’una
selecció de persones per a cobrir de manera interina aquelles places que es puguin trobar
vacants en aquestes àrees; així
l’Ajuntament pot continuar oferint els seus serveis de manera
àgil encara que un dels seus treballadors o treballadores causi
baixa. Per a més informació podeu consultar l’apartat d’«Oferta pública d’ocupació» del web
municipal.
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El municipi afronta
una despesa
d’1.860.000 €
en actuacions
d’emergència
Les actuacions relacionades amb
els desperfectes provocats per les
fortes pluges registrades en el darrer
any han provocat una important
inversió pública

n Al llarg del darrer any, con-

cretament des dels forts aiguats registrats el 15 de novembre del 2018, Viladecavalls
ha hagut de fer front a tota una

sèrie d’actuacions d’emergència per tal de restablir els danys
que aquelles pluges i d’altres
registrades posteriorment han
provocat. En total, la inversió

realitzada fins al moment s’ha
quantificat en 1.860.000 €,
sumant-hi una actuació prèvia com va ser la reparació de
l’esvoranc de l’avinguda Ferrocarril. Aquesta situació d’excepcionalitat no prevista ha pogut
ser assumida per l’Ajuntament
del municipi gràcies al fet que
la gestió econòmica realitzada
prèviament ha permès disposar d’un romanent de tresoreria
suficient.
En concret, el consistori disposava de 3.474.565 € de romanent, que és el fons líquid
de què pot disposar una corporació. Gràcies a aquesta previsió econòmica, l’impacte que
han provocat les emergències
ha pogut ser assumit. Tanmateix, cal ressenyar que aquestes
inversions no previstes han tingut també la seva repercussió
sobre altres actuacions futures
que hauran d’endarrerir-se fins
que es pugui tornar a disposar

Aquesta situació
ha pogut ser
assumida gràcies
al fet que la
gestió econòmica
realitzada ha
permès disposar
d’un romanent de
tresoreria
del capital invertit en reparacions urgents.
Pel que fa als últims desperfectes, aquests han estat
recents: es registraven aquest
mes d’agost quan es detectà
un esvoranc de grans dimensions al carrer Joan XXIII. A més,
les pluges de l’abril, del maig i
del juliol passats van provocar
diverses incidències a la zona
esportiva del nucli urbà.
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Quines obres s’han hagut
d’assumir?
n El mur del camp de futbol

Aquest element de l’equipament amenaçava amb caure, per la
qual cosa va caldre restituir el tram afectat.

Cost d’execució: 363.931,91 euros

n El talús de la carretera de Sant
Llorenç

Entre les diverses esllavissades registrades el 15 de novembre
del 2018 es trobava la que afectava aquest talús. La seva
reparació va suposar la retirada de terres, dels arbres afectats
i de la malla malmesa per tal d’estabilitzar novament la zona.

Cost d’execució: 242.926,89 euros

n El talús del carrer de Baix

Aquest talús també va patir esllavissades greus que podien
afectar el carrer de Baix.

Pressupost: 105.466,96 euros

n L’escullera del pont del Molinot
En aquest cas va ser necessària la construcció d’una nova
escullera i la reposició de paviment.

Un nou esvoranc al carrer Joan
XXIII
Pressupost: 608.000 euros

n Entre les incidències més recents detectades es troba

l’esvoranc de grans dimensions al carrer Joan XXIII i la
desaparició del pou final on connectaven els col·lectors. Fins
al moment s’han realitzat les primeres obres d’estabilització
dels talussos i s’han creat uns dipòsits provisionals des
d’on s’evacuen les aigües residuals i pluvials amb bombes.
De la mateixa manera, s’està avaluant l’estat de la resta de
col·lectors que es troben a gran profunditat.

Cost d’execució: 19.293,45 euros

n El talús del carrer Barcelona

L’actuació municipal va suposar una retirada de terres, la
desbrossada de la zona i l’estabilització del talús amb rocalla.

Cost d’execució: 64.742,22 euros

n La carretera de Sant Llorenç

Tot i que no era perceptible a simple vista, sota la superfície de
la carretera es va detectar un forat de grans dimensions. Per tal
d’evitar l’aparició d’un esvoranc, es va substituir el tram afectat
amb una obra d’estructura.

Cost d’execució: 505.445 euros

n La zona esportiva del nucli urbà

La darrera de les actuacions finalitzades s’ha centrat a la zona
esportiva del nucli urbà, on els diversos episodis de pluges
que s’han succeït des de l’abril havien provocat diversos
desperfectes com ara la inundació del magatzem i la sala de
calderes (vegeu la pàgina 2).

Cost d’execució: 85.225,71 euros

n L’avinguda del Ferrocarril

A tots els treballs que s’han realitzat al llarg del darrer any
cal sumar una altra important despesa prèvia com va ser la
reparació de l’esvoranc de l’avinguda del Ferrocarril a l’any 2017.

Cost d’execució: 475.931,51 euros

Actuacions pendents
n Tot i la important feina que ja s’ha dut a terme fins al

moment per al restabliment de la normalitat a la nostra
via pública, atesa la quantitat de desperfectes que s’han
registrat, encara resten alguns treballs pendents. En tot
cas, existeix la previsió de continuar amb l’actual ritme
d’actuacions per tal que quedin enllestides al més aviat
possible. Aquestes obres inclouen les reparacions de
l’escullera de la planta depuradora de Can Coromines, el
talús afectat al polígon La Bòbila, el mur del pati inferior
de l’escola Rosella i els camins de Can Coromines i el
d’accés a la carretera B-120 des del carrer de la Riba.
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Transparència: una
porta oberta per a
conèixer l’actuació
municipal
El Portal de Transparència és una de les
principals eines que hi ha a disposició
de la ciutadania per a conèixer la feina
que desenvolupa l’Ajuntament
n Al llarg dels darrers anys,

l’Ajuntament de Viladecavalls
ha impulsat de manera considerable les seves actuacions relacionades amb el govern obert
i la transparència. Per tal d’apropar les principals informacions
sobre la gestió que realitza
el consistori a la ciutadania,
aquesta té al seu abast el Portal de Transparència, en el qual
es recullen les principals dades
públiques que poden ser-li
d’interès per tal de facilitar-li el
control sobre l’acció de l’Ajuntament o bé per a altres usos com,
per exemple, per a potenciar
noves línies de negoci.
La informació que hi podem
trobar fa referència a diferents
àmbits del funcionament del
consistori: així, podem consultar-hi qüestions relacionades

Viladecavalls,
al Congrés
Govern Digital
2019
Una delegació de
l’Ajuntament presentava
al congrés la ponència
«Ens enfilem al núvol?»

amb l’organització municipal,
la gestió econòmica o els serveis i tràmits que se’ns ofereixen, incloent-hi els sous dels
càrrecs públics, memòries dels
projectes o actes de sessions

L’Ajuntament
posa a disposició
de la ciutadania
dades com
els sous dels
càrrecs públics,
memòries dels
projectes o les
actes de sessions
plenàries

n Aquests passats dies 17 i 18

de setembre, s’ha celebrat a
l’auditori AXA de Barcelona el
Congrés Govern Digital 2019,
i l’Ajuntament de Viladecavalls
hi ha tingut una presència destacada. En concret, els tècnics
de l’Àrea de Noves Tecnologies
i Gestió del Coneixement, així
com la secretària i la regidora,
Dolors Salmerón, hi presentaven la ponència «Ens enfilem al
núvol?», sobre el servei de cloud
instal·lat al consistori. Aquesta
eina ha facilitat qüestions com
l’accés a dades o l’impuls a l’administració electrònica.

plenàries, entre altres dades. En
els darrers temps, l’Ajuntament
de Viladecavalls ha estat reconegut en diverses ocasions per
la feina realitzada en matèria
de transparència. En aquest
sentit destaquen el primer premi atorgat en aquesta categoria pel Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC) en
els Premis Administració Ober-

ta i l’obtenció i revalidació del
segell Infoparticipa, creat des
del Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es pot accedir al Portal de
Transparència des de l’apartat
«Govern obert i transparència» del web municipal, http://
www.viladecavalls.cat.
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JUNTS PER VILADECAVALLS

Començat el curs, seguim treballant
Setembre ja s’acaba i ha donat el tret de sortida al nou curs escolar. Com en els darrers anys, els mesos de juliol i agost han servit per a fer en els
nostres centres escolars totes aquelles millores que no permet fer el curs lectiu.
La base d’una societat rau en un ensenyament de qualitat, i les escoles en són una de les peces fonamentals. Prioritzem qualsevol actuació en
els nostres centres per tal de garantir aquesta premissa.
El nostre projecte de poble defensa tots aquells valors que entenem que passen per davant, com són l’educació, la infància, la joventut i la gent
gran, la igualtat social i de gènere, la sostenibilitat i el medi ambient, la cultura i l’esport...; tots ells, pilars fonamentals en una societat sana, equilibrada i plural i que es poden resumir en una sola frase: les persones primer.
Som conscients de la implicació i el treball que suposen, però no ens espanta; estem compromeses i compromesos a ser-hi cada dia, com a
servidors públics però sobretot com a veïns i veïnes que estimem Viladecavalls. Volem que el nostre poble sigui un referent a seguir.
Per fer-ho realitat comptem amb tots vosaltres. Parlem-ne i, sobretot, #TreballemjuntsperViladecavalls.
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

La defensa dels drets comença als municipis

Som a les portes d’unes sentències que esdevindran històriques. Cal que tots plegats ens posem, ara més que mai, en moviment. Perquè la lluita pels
drets fonamentals no es pot deixar per a més endavant. Perquè plegats tenim tota la capacitat per a poder canviar l’estat de les coses.
Des de la nostra parcel·la individual, amb les nostres accions, tenim molt més poder i molta més força del que imaginem. Des d’Esquerra Republicana de Viladecavalls hem fet, fem i farem tot allò que sigui a les nostres mans i més per a contribuir a la defensa dels drets civils i polítics.
A vegades cal també sortir en defesa d’acords plenaris com el d’ara fa sis anys, quan vam posar-nos d’acord ERC, CIU i ICV (ara Fem Viladecavalls)
per a hissar l’estelada a la rotonda de l’entrada del poble com a símbol de llibertat de Catalunya. És fins i tot bo de recordar que l’actual alcaldessa
va afirmar que la voluntat era «fer visible a tot el municipi que es volia la independència».
Fa ja sis mesos que l’estelada no és hissada a la rotonda, i no perquè s’hagi declarat un estat propi i Catalunya hagi esdevingut independent —única raó, segons l’acord plenari, per la qual podria deixar d’onejar—. Al ple del setembre hem fet el prec perquè l’equip de govern compleixi l’acord i
l’estelada torni a ser al seu lloc. Seguim!
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Abordem el problema de l’habitatge a Viladecavalls
Viladecavalls té necessitats manifestes en matèria d’habitatge i, alhora, és el quart municipi del Vallès Occidental amb el preu mitjà de lloguer més
elevat (692 €).
Coneixedors d’aquesta realitat, al març del 2019, des de Fem Viladecavalls vam arremangar-nos i vam signar un acord amb els grups polítics de
Junts per Viladecavalls i el PSC (al Govern) per l’aprovació del Pressupost Municipal 2019, que incorporava, entre d’altres, una partida de 1.500.000
euros per a l’adquisició d’habitatge i la posterior comercialització com a habitatge de lloguer assequible i una altra partida específica per a l’elaboració d’un estudi de la situació actual de l’habitatge i dels solars buits de Viladecavalls.
Estem al darrer trimestre del 2019 i encara no tenim coneixement que cap d’aquests compromisos i aquestes partides estiguin en marxa, així que
des de Fem hem presentat una moció per a posar de manifest el desinterès per part de Junts i el PSC en la matèria i començar a redactar de
forma consensuada un Pla d’Habitatge abans d’acabar l’any. Ja que el Govern no ho fa, ho haurem de fer entre tots i totes.
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Onze de Setembre, elecciones y Sant Martí

Despedimos el verano y recibimos el otoño con tres fechas muy señaladas en nuestra agenda. En primer lugar, el 11 de septiembre, la Diada de
Catalunya, este año marcada por un largo puente, problemas climatológicos y, un año más, como todos los años desde el 2015, participamos en la
ofrenda floral sin asistencia al acto.
En segundo lugar, este mes de septiembre nos enteramos de la nueva convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre, coincidiendo con
nuestra fiesta patronal de invierno, Sant Martí; una vez más, la falta de compromiso de los partidos mayoritarios en el Congreso les ha hecho tomar
una decisión partidista sin compromiso de país, sin ganas de entendimiento, sin ganas de participar en la política activa, buscando nuevas elecciones o sillones, y criticamos por igual a la izquierda y a la derecha.
La teoría del multipartidismo es buena siempre y cuando haya diálogo, concesiones, negociaciones y, en definitiva, se haga política, pero estos
partidos «de la regeneración democrática» piden a gritos la vuelta del bipartidismo.
www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT

Inicio de un nuevo curso
En este nuevo curso me gustaría empezar aclarando un par de puntos para aquellos que piensan que mi incorporación al equipo de gobierno se
llevó a cabo en fechas estratégicas para pasar desapercibido. Mi entrada en el Gobierno fue para aportar y sumar, no para poder mandar sin limitaciones. También, quiero aclarar que fui yo quien tomó la decisión de abandonar el partido, debido a las discrepancias con el mismo. Quiero indicar
también que no existe ningún pacto entre JTxV más el PSC y Cs. Existe un pacto con un regidor no adscrito a los partidos citados anteriormente.
Empezamos una nueva etapa llena de retos. Con ganas e ilusión lo conseguiremos. El equipo lo tenemos y el trabajo también. Será un curso difícil
debido a la política general y autonómica, que afectará a todos los municipios porque se ven unas nuevas elecciones en el horizonte, aunque, como
adelanto, quiero anunciar que estamos ultimando nuestra fiesta de Sant Martí.

mendezdc@viladecavalls.cat
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L’Ajuntament se suma al
rebuig de les reclamacions
econòmiques d’Endesa
L’elèctrica exigeix als consistoris el pagament de
la meitat del deute per la pobresa energètica
n L’Ajuntament de Viladeca-

valls s’ha sumat al front comú
promogut per la Diputació de
Barcelona per a donar resposta a l’exigència d’Endesa pel
que fa als impagaments de les
famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. La companyia elèctrica ha reclamat

Viladecavalls celebra
la Diada tot i el mal temps
Les previsions van obligar a suspendre la pujada
al Ros i a posposar la resta d’activitats
n La Diada Nacional d’enguany

es va veure alterada per les previsions de mal temps, tot i que,
finalment, es van poder dur a
terme el gruix dels actes previstos. Aquests es van haver de
posposar del dia 10 al dia 11 de
setembre. A més, aquest any es

va haver de suspendre la pujada al Ros que es realitza tradicionalment al matí de la Diada.
Les activitats començaven amb
l’esmorzar popular i seguien
amb la hissada de la senyera,
a la qual seguia l’ofrena floral
institucional.

mitjançant carta als consistoris
catalans que es facin càrrec del
50 % del deute de les famílies afectades per la pobresa
energètica. Els ajuntaments es
neguen a pagar aquest deute emparant-se en la llei de
pobresa energètica aprovada
l’any 2015.

agenda
OCTUBRE 2019

Dissabte 5

SORTIDA A LES 7.30 H DES
DE LA PLAÇA DE LA VILA
n BTT VILADECAVALLSSITGES
Arribada a Sitges a les 15 h
aproximadament
Inscripcions a la secretaria
del casal o trucant al
93 734 10 11 o al 682 686 991
Organitza: Casal Familiar de
Viladecavalls

Del dilluns 7 al
dilluns 28

A LA BIBLIOTECA PERE
CALDERS, EN HORARI
D’OBERTURA DE
L’EQUIPAMENT
n EXPOSICIÓ INFANTIL
«S’HA ESCRIT UN CRIM»,
D’XBM

Dilluns 7

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA:
UN ESTIU, DE FRANCESC
PARCERISAS
A càrrec de David Yeste

Publiqui
aquí
el seu
anunci

Dimecres 16

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE
Per a nens i nenes a partir de
3 anys
Espectacle de titelles: El llop
cantaire dels Tres Porquets
i la Caputxeta Vermella, a
càrrec de Pengim Penjam
Titelles

Dissabte 19

19 H, ERMITA ROMÀNICA
DE SANT MIQUEL DE
TOUDELL
n 8è CICLE DE CONCERTS
DE MÚSICA ANTIGA
Quartet vocal a cappella
Serà un concert amb
cançons sacres dels segles
XVI i XVII de Victoria,
Palestrina, Tallis, Anchieta... i
cançons profanes del mateix
període dels cançoners
d’Uppsala, de Palacio, de
Juan de la Encina, Mateo
Flecha, Juan Vásquez...
Donatiu de 10 €
Cal reservar l’entrada a
albertoliet@gmail.com o
trucant al 651 309 319.

Dimecres 30

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE
Per a infants de 0 a 3 anys
Caldrà inscripció prèvia a la
mateixa biblioteca.
Especial Castanyada:
La veritable història del
Marrameu i la Maria
Castanyera

AVANÇAMENT DE
NOVEMBRE
FESTA DE SANT
MARTÍ 2019
FESTA MAJOR D’HIVERN
DE VILADECAVALLS

DEL 9 A L’11 DE
NOVEMBRE
Del 9 a l’11 de novembre
Tornen la Fira
Gastronòmica de Sant
Martí, la gimcana «Jo
soc de poble» i la rostida
del porc, entre un munt
d’activitats més per a tots
els públics relacionades
amb les tradicions, el
món rural i la pagesia.
Recuperem les
tradicions!

ARRIBI A TOTES LES LLARS DEL MUNICIPI ANUNCIANT-SE
EN EL BUTLLETÍ MUNICIPAL
Cada mes s’edita un número del Vilactiva amb 3.200 exemplars

Per a més informació:
vdcv.comunicacio@viladecavalls.cat

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.

