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Enllestida la reparació d’un
esvoranc al polígon de Can
Mitjans

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

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

n A principis del mes d’agost finalitzaven els treballs de
reparació de l’esvoranc que es va detectar a l’accés de
l’empresa FICOSA, al polígon industrial de Can Mitjans.
L’Ajuntament ha aprofitat l’actuació per a
instal·lar-hi un nou embornal que eviti inundacions en
cas de fortes pluges.

Nova visita de l’Oficina Mòbil
d’Informació al Consumidor
n El proper 19 de setembre, Viladecavalls tornarà
a rebre la visita de l’Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor, que romandrà de les 10.30 a les 11.30
hores al carrer Antoni Soler i Hospital. Un tècnic de
consum atendrà les reclamacions dels usuaris i les
usuàries sense necessitat que demanin cita prèvia.

La música torna als centres
educatius amb el projecte
Vilasona

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

937 340 787

n Del 12 al 20 de setembre s’obrirà el termini de
matriculació per al projecte Vilasona, que vol fer arribar
la música als infants en horari extraescolar. Aquest
curs s’oferiran places, en horari de migdia, per a les
assignatures de coral i orquestra. La matrícula s’ha de
formalitzar a l’escola municipal de música.

www.viladecavalls.cat
@ajviladecavalls

@ajviladecavalls

ajviladecavalls
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Ple municipal ordinari 25 de juliol del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta anterior

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Aprovació de les bases reguladores
de la concessió d’ajuts per a l’IBI
corresponent a l’exercici 2019 per a
col·lectius específics

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Aprovació de les festes locals per a
l’exercici 2020

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Aprovació de l’increment salarial
del 0,25 % de la nòmina dels i les
empleades públiques de l’Ajuntament
de Viladecavalls

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Aprovació de la modificació de
pressupost núm. 6 2019 per a crèdits
extraordinaris

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Aprovació de la modificació de
pressupost núm. 7 2019 per a crèdits
extraordinaris

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

Moció presentada pel grup de FEM
Viladecavalls per a la declaració de
l’emergència climàtica a Viladecavalls

TJxV, ERC, FEM,
PSC i Cs

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Un compromís en ferm amb el medi ambient
Avui en dia només tenim un planeta en el qual viure. No existeix
un «pla B». Aquesta és una realitat
de la qual ens adverteix periòdicament la comunitat científica per
animar-nos a prendre les mesures necessàries que permetin posar fre a les diferents amenaces
mediambientals que alimentem
dia a dia com a societat.
A Viladecavalls, on gaudim
d’un contacte proper amb la natura, ens sentim especialment
sensibilitzats amb aquesta qüestió i, des de l’Ajuntament, entenem
que hem de ser punta de llança en
el desenvolupament de les polítiques que marquin una diferència
real. Per aquests motius, al llarg
dels darrers anys, i de la mà dels
compromisos subscrits en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a
l’Energia i el Clima, hem donat un
impuls substancial a allò que fem
per preservar el nostre entorn.
Entre les actuacions més significatives en trobem algunes com la
renovació d’una part important
del nostre enllumenat públic
per tal de fer-lo més sostenible,

L’Ajuntament ha
esdevingut en
els darrers anys
a Viladecavalls
punta de llança
en la lluita contra
el canvi climàtic
la implantació d’energies renovables en equipaments municipals o la instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics,
per esmentar només tres exemples. Gràcies a aquesta feina, ja
hem pogut constatar una reducció
considerable en la nostra despesa
energètica, amb l’estalvi econòmic
associat que això suposa, i esperem
que, amb les mesures que es troben en desenvolupament, encara
sigui més gran en un futur proper.
És fonamental que prenguem
consciència, de manera individual i com a conjunt, de la petjada ecològica que suposa la ma-

nera en què vivim. La utilització
d’energies no-renovables suposa
el consum de recursos que s’exhaureixen i, alhora, l’emissió dels
gasos d’efecte hivernacle que han
provocat el canvi climàtic que ja
afecta de manera palpable els paisatges i la biosfera. No ens podem
permetre continuar amb els mateixos hàbits que ens han fet arribar
al punt en el qual ens trobem a dia
d’avui.
I aquest és un missatge que, de
la mateixa manera que hem entès
com a Administració, m’agradaria
que entenguéssim com a ciutadania tots els vilacavallencs i vilacavallenques. El futur del planeta
encara està a les nostres mans.
Hem de ser exigents amb el que
reclamem dels responsables als
governs, però també ens hem
d’involucrar de manera individual
adoptant en el nostre dia a dia les
mesures necessàries.
Pensem que el nostre patrimoni és també aquest món i treballem diàriament per deixar-lo a les
properes generacions en les millors
condicions que ens sigui possible.
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Arranjaments
a les llars de la
gent gran i amb
discapacitat
L’actuació consisteix
a realitzar reformes
que permetin adaptar
espais com el bany o la
cuina
n Les persones de 65 anys o
més, amb discapacitat acredi-

tada o bé situació de dependència, que tinguin dificultats
tant per a desenvolupar les activitats de la vida diària com dificultats econòmiques, poden
adherir-se al programa d’arranjament d’habitatges promogut
per la Diputació de Barcelona
i en el qual participa l’Ajuntament de Viladecavalls. Les
actuacions estan destinades a
facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili adaptant banys
o cuines, per exemple.

S’aproven noves
subvencions en el
rebut de l’IBI
n L’Ajuntament ha aprovat una
convocatòria de subvencions
per a fer front al pagament
de l’IBI destinades a famílies
monoparentals, persones de
més de 65 anys, vidus/vídues

S’obre una nova
convocatòria
d’ajuts per al
transport públic
Les sol·licituds s’hauran
de presentar entre el 2 i el
20 de setembre
n L’Ajuntament ofereix ajuts
destinats a fomentar l’ús del
transport públic per a les per-

i pensionistes. Les sol·licituds
s’hauran de presentar de
l’1 al 15 d’octubre a l’OAC o
telemàticament. En el cas de
famílies nombroses caldrà
sol·licitar la subvenció abans
del 31 de desembre demanant
cita prèvia a l’Organisme de
Gestió Tributària, exceptuant
aquells casos en què ja va ser
aplicada en el rebut del 2018.

sones de més de 65 anys, les de
menys de 65 que tinguin reconeguda una pensió d’invalidesa i les que tinguin reconegut
un grau de disminució igual
o superior al 33 %. Els sol·licitants, que han de fer la petició
entre el 2 i el 20 de setembre,
han d’estar empadronats al
municipi amb una antiguitat
mínima d’un any i tenir ingressos iguals o inferiors a 10.800 €
anuals.

Suport a les
famílies per a
la realització
d’activitats
extraescolars
Els ajuts econòmics
estan destinats a
menors de 3 a 16
anys en situació de
vulnerabilitat
n Des del 23 de setembre fins
al proper 14 d’octubre es po-

den presentar les corresponents sol·licituds per a optar als
ajuts municipals per a la realització d’activitats extraescolars.
Poden acollir-se a aquestes
subvencions els menors de 3 a
16 anys empadronats al municipi i que tinguin una situació
familiar específica. La voluntat última és que els infants
puguin accedir en igualtat de
condicions a les activitats que
es fan fora de l’horari escolar
independentment de la seva
situació familiar.
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Nou pacte de
govern que aposta
pel diàleg i la
governabilitat
L’equip de govern s’amplia amb la
incorporació del regidor no-adscrit
Carlos Méndez

n Amb la voluntat d’obrir el
diàleg amb la resta de forces
polítiques, l’equip de govern
format pels grups Treballem
Junts per Viladecavalls i el Partit dels Socialistes de Catalunya
ha mantingut converses amb el
regidor no-adscrit Carlos Méndez. En aquestes reunions s’ha
trobat la receptivitat mútua,
responsable i necessària per a
fer viable l’objectiu comú de
treballar per garantir i millorar
la qualitat de vida al municipi.
Amb aquesta voluntat, el regidor Carlos Méndez ha fet efec-

El nou pacte de
govern estableix
l’objectiu comú
de treballar
per garantir
i millorar la
qualitat de vida
al municipi

tiva la seva renúncia al grup de
Ciutadans i entrarà a formar
part de l’equip de govern com
a regidor no-adscrit.
L’alcaldessa de Viladecavalls,
Cesca Berenguer, assegurava
que els resultats de les eleccions del passat 26 de maig
mostraven la necessitat de
mantenir el diàleg amb la resta
de forces polítiques del consistori. Així mateix, demanava un
exercici de responsabilitat per
part de tots els grups a l’hora
de participar en la presa de decisions que afecten el municipi
i la ciutadania.
Segons Berenguer, «el nou
pacte de govern permetrà garantir la governabilitat del municipi i treballar per aconseguir
que el municipi de Viladecavalls millori dia a dia».

Nou cartipàs municipal
L’acord suposarà alguns canvis
en el cartipàs municipal. El regidor Carlos Méndez assumirà
responsabilitats en les àrees
de Manteniment Urbà i Via
Pública, que portarà de forma
conjunta amb el regidor Pedro
Nogués, i de Comerç i Mercats,
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L’equip de
govern està
format per cinc
regidors de
Treballem Junts
per Viladecavalls,
un del Partit dels
Socialistes de
Catalunya i un de
no-adscrit

la qual compartirà amb el regidor Jesús Porres.
L’actual equip de govern
està format per cinc regidors
de Treballem Junts per Viladecavalls, que són l’alcaldessa,
Cesca Berenguer, i els regidors
Pedro Nogués, Jesús Porres,
Jordi Amiguet i Dolors Salmeron; el regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Marc
González, i el regidor no-adscrit Carlos Méndez.
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S’instal·len noves
càmeres de
videovigilància
a Sant Miquel de
Guanteres
L’ampliació d’aquest dispositiu de
seguretat permetrà cobrir un dels
accessos principals a la urbanització
n Durant el mes d’agost s’ha

ampliat la cobertura del nou
sistema de videovigilància que
es va començar a implantar
al municipi el passat mes de
març. Les noves càmeres estan
ubicades a la carretera de Sant
Llorenç, al passeig de la Tramuntana —en el tram comprès
entre la urbanització i el polígon industrial de Can Trias— i

al camí de la Riera —en el tram
comprès entre la urbanització i
la C-58— i ajudaran a reforçar
un dels accessos principals a la
urbanització de Sant Miquel de
Guanteres.
Així mateix, es preveu instal·lar un altre dispositiu a la
cruïlla entre la B-245, la B-120 i
el carrer Font del Capellà, que
suposarà una millora de la se-

guretat en un dels accessos al
nucli urbà.
Les càmeres incorporen un
lector de matrícules amb un
sistema de llista negra, en la
qual queden registrats els vehicles que siguin sospitosos

d’haver estat utilitzats per a cometre un delicte. Aquests nous
dispositius se sumen als que
s’havien instal·lat amb anterioritat a la rotonda de la C-58 del
camí de l’Estació, a la zona esportiva municipal i a la B-120.
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S’ha reparat
la zona de
contenidors
de l’avinguda
Terrassa i s’han
renovat els
parterres de
l’aparcament del
carrer Orenetes
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S’aprofiten els
mesos d’estiu
per a fer treballs
de manteniment
i millora dels
serveis
n L’Ajuntament ha aprofitat els
mesos d’estiu per a dur a terme un seguit de reparacions i
treballs de manteniment en diversos punts del municipi, com
la cruïlla de l’avinguda Terrassa
amb Pintor Casas, on s’ha reparat la zona de contenidors, que

va patir un acte vandàlic en què
aquests es van cremar i que va
afectar altres elements del mobiliari urbà. D’altra banda, a la
zona d’aparcament ubicada al
carrer Orenetes s’han renovat
els parterres. En les darreres
setmanes també s’han dut a

terme diverses actuacions a la
zona esportiva del nucli urbà i
a les llars d’infants municipals
i s’han realitzat tractaments
fitosanitaris en una quinzena
de punts estratègics del poble
per a lluitar contra la processionària del pi.

Tractaments per
a erradicar la
processionària
del pi
Garantint la
qualitat de les
llars d’infants
municipals
n Durant el mes d’agost

s’han pintat algunes aules
de la llar d’infants municipal Barromina, ubicada al
nucli urbà. També se n’han
reparat i pintat les baranes
exteriors i s’ha col·locat
un paviment antilliscant a
la rampa d’accés al centre
educatiu.
A la llar d’infants municipal Can Trias també s’han
realitzat tasques de pintura
a l’interior de l’equipament.

n La brigada municipal

ha instal·lat trampes per
a disminuir la població de
la processionària del pi.
Aquests dispositius s’han
col·locat en arbres ubicats
en una quinzena de punts
estratègics del municipi: a
les places del Drac, Alzina,
Joan XXIII i Verbena, als
carrers de l’Era i Pirineu, al
camí de Can Boada de les
Parentes, al de Can Tamburot, al camí escolar d’accés
a l’institut, als carrers Pineda i Llobregat, al local
social de Can Corbera, a
Can Pepet i a l’entorn del
cementiri municipal situat
a la Planassa.

Reparació del sistema de canalització
d’aigua de la zona esportiva
n Les fortes pluges dels darrers mesos van ocasionar la inundació del soterrani del pavelló, on es troben el magatzem i la sala
de calderes. Després del bombeig d’aigua, ha calgut reparar un
dels tubs del sistema de canalització que travessa el camp de
futbol i els danys provocats en l’asfalt, en un mur de contenció,
en la rampa d’accés al magatzem i en la gespa del camp de
futbol, així com les afectacions detectades a l’aparcament de
la zona esportiva i en el sistema de producció d’aigua calenta i
ventilació del pavelló. Les obres tenen un cost de 80.000 euros,
que es finançaran amb el romanent de tresoreria aprovat en el
ple del mes de juliol.
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L’Ajuntament aplica noves
mesures per a afavorir un
estalvi energètic
Des de mitjan 2018, s’han dut a terme accions diverses com la
renovació de l’enllumenat públic o la instal·lació de punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics

n L’adhesió de l’Ajuntament
de Viladecavalls al Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses per a
l’Energia i el Clima (PAESC) va
suposar el compromís de dur
a terme actuacions per a millorar l’eficiència energètica i
fomentar l’ús d’energies renovables. En el darrer any, des de
mitjan 2018, des del consistori
s’han pres algunes mesures
amb l’objectiu d’avançar cap
a polítiques mediambientals
que permetin reduir un 40 %
les emissions de gasos d’efecte
hivernacle fins a l’any 2030.

L’objectiu
marcat és
reduir un
40 % les
emissions de
gasos d’efecte
hivernacle fins
al 2030

Renovació parcial de
l’enllumenat públic
La substitució de part de les
llumeneres per altres que utilitzen tecnologia de LED ha permès reduir el consum d’energia
en un 84,6 % (487.800 kWh
anuals), amb una reducció
aproximada de la despesa de
63.254 €/any.

Implantació d’energies
renovables
Entre les actuacions previstes
hi ha la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques en cober-

tes municipals, com és el cas de
l’edifici de l’ajuntament.

Instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles
elèctrics
Amb l’objectiu de promoure la
mobilitat sostenible i fomentar
l’ús del vehicle elèctric, s’han
instal·lat punts de recàrrega
com el que es troba ubicat a
l’avinguda Barcelona.

Aposta per la
compatibilitat energètica
L’Ajuntament ha adquirit el
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Evolució mensual del consum agregat d’electricitat

GRÀFICA 1
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Evolució mensual de la despesa agregada d’electricitat

GRÀFICA 2
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programa GEMEWEB 2.0 que
permet un major control de
les factures d’electricitat, gas i
aigua per a detectar possibles
errors o anomalies. Així mateix, s’han instal·lat equips de
mesura permanents a l’Ajuntament, les escoles Roc Blanc
i Les Roselles i al poliesportiu
per a visualitzar i actuar sobre
els consums energètics dels
edificis municipals.

Ajust de potències
contractades
Els canvis realitzats des de l’any
2016 han permès un estalvi
acumulat de 69.899 €. Així mateix, s’han pres mesures per
a eliminar els recàrrecs en els
subministraments per superar el consum màxim permès
d’energia reactiva en equipaments com les zones esporti-
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ves del nucli i Can Trias i de la
depuradora Can Tarumbot.

Auditories i certificacions
energètiques
L’Ajuntament ha aconseguit la
certificació energètica de l’escola Roc Blanc, l’escola Les Roselles, la zona esportiva de Can
Trias i l’escola de música. El document inclou un llistat d’accions per a millorar-ne l’eficiència energètica, com la regulació
del sistema de climatització o
millores en l’enllumenat i l’aïllament tèrmic. Es treballa per a
obtenir també la certificació en
altres edificis municipals.

Foment de l’estalvi
energètic a les escoles
En els darrers mesos s’ha implementat a les escoles la metodologia «50/50», que genera

incentius econòmics i retorna
als centres el 50 % de l’estalvi.
L’èxit aconseguit ha fet que
l’Ajuntament es plantegi implantar aquest mètode en altres equipaments municipals
com els centres esportius.
Els resultats de l’aplicació
d’aquestes mesures no s’ha fet
esperar: des del mes de gener
d’aquest 2019, el consum mensual d’electricitat s’ha reduït de
forma considerable (gràfica 1)
i, en conseqüència, també ho
ha fet la despesa energètica
(gràfica 2). Actualment, l’Ajuntament treballa en la redacció
del PAESC i planifica noves accions de futur fins a l’any 2024,
com la instal·lació d’una caldera de biomassa compartida
a la zona on es troben l’escola
Les Roselles, l’escola de músi-

Entre les accions
futures hi ha
la instal·lació
d’una caldera
de biomassa i
la rehabilitació
energètica
d’alguns edificis
municipals
ca i la biblioteca, la posada en
marxa d’una segona fase de
renovació de l’enllumenat públic, la instal·lació de cobertes
solars fotovoltaiques, la millora de l’enllumenat a les zones
esportives o la rehabilitació
energètica d’alguns edificis
municipals.
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Tot a punt per a
l’inici del nou grup
de suport per a
persones cuidadores
El curs vol millorar la qualitat de vida
de persones que són cuidadores
no-professionals al nostre municipi
n Aquest proper 24 de setem-

bre es posa en marxa la que
serà la cinquena edició del
Grup de Suport Emocional
i Ajuda Mútua (GSAM), que
treballa per tal de millorar la
qualitat de vida de persones
cuidadores no-professionals.

La proposta, que es desenvolupa a través dels Serveis Socials
municipals amb el suport de la
Diputació de Barcelona, ofereix
a les persones que hi prenen
part tècniques per a gestionar
les emocions, informació sobre
recursos de suport que tenen a

la seva disposició i la possibilitat d’establir relació amb altres
persones participants i compartir-hi les seves experiències
com a cuidadores de persones
en situació de dependència.
Les trobades del grup es duran a terme al centre cívic Paco
Cano els dimarts en horari de
10 a 11.30 hores fins al proper
26 de novembre. Les persones
interessades han de contactar
prèviament amb l’Oficina de
Serveis Socials de l’Ajuntament

Per a participar
en el grup
únicament cal
contactar amb
els Serveis
Socials locals

trucant al 93 788 71 41 o enviant un correu a serveissocials@viladecavalls.cat.

Més de 200 infants
han gaudit de l’estiu
amb els campus
esportius
Els casals han estat organitzats
per l’Escola de Bàsquet, el Club de
Patinatge Artístic i la Unión Deportiva
Can Trias
n Tres entitats del poble han

organitzat aquest estiu els seus
respectius campus esportius
amb el suport de l’Ajuntament.
Més de 200 nens i nenes han
participat en algun d’aquests
casals, que han ofert tallers, sortides i, fins i tot, pernoctacions
al pavelló municipal.
Del 25 de juny al 31 de juliol, el Campus de l’Escola de
Bàsquet Rosella va organit-

zar sortides al camp d’Humor
Amarillo, a Marineland i al parc
d’atraccions del Tibidabo. Els
participants van rebre la visita
del youtuber El Bleda, de monitors de body combat i de membres de la Federació de Bàsquet
Adaptat.
Els altres dos campus van finalitzar el dia 26 de juliol. El Club
de Patinatge Artístic va preparar una coreografia de cloenda

Els campus
esportius han
inclòs tallers
diversos, sortides
i pernoctacions al
pavelló municipal
que es va exhibir davant amics i
familiars, i el Campus de Futbol
de la Unión Deportiva Can Trias

va organitzar trobades amb altres clubs a les instal·lacions esportives municipals.

12

| SETEMBRE 2019

SETEMBRE 2019

| 13

Viladecavalls
es prepara per
commemorar l’Onze
de Setembre
Una ofrena floral i un sopar popular
marcaran la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya

n El municipi es prepara per
commemorar la diada de
l’Onze de Setembre. Els actes
s’iniciaran el dimarts al vespre
amb un acte institucional que
tindrà lloc a la plaça de la Masia de Can Turu i que inclourà

la hissada de la senyera, amb
l’acompanyament
musical
d’Anna Tapia, Fàtima Miró i Maria Cristóbal. Tot seguit es farà
la tradicional ofrena floral i es
cantarà l’himne Els segadors.
Posteriorment, es podrà gaudir

Els tiquets per
al sopar popular
i la cantada
d’havaneres es
podran adquirir a
l’ajuntament i al
centre cívic Paco
Cano

d’un sopar popular i una cantada d’havaneres a càrrec del
grup Vent de Mestral de Viladecavalls. L’Associació de Veïns de
les Carenes de Can Turu oferirà
rom cremat a tots els assistents.
Els tiquets, amb un preu de 8
euros, es podran adquirir els
dies 5 i 6 de setembre de 9 a 12
hores a l’OAC o els dies 6 i 7 a la
tarda al centre cívic Paco Cano.
El dia 11 de setembre es farà
la tradicional pujada a peu fins
al Ros, que sortirà a les 8.30 hores de la plaça de la Vila.

Cloenda de la
segona edició del
programa «Parelles
TIC»
El projecte pretén fomentar l’ús de les
noves tecnologies entre la població
adulta
n El passat 31 de juliol, l’audi-

tori de l’escola municipal de
música Pau Casals va acollir
l’acte de cloenda de la segona
edició del programa «Parelles
TIC», impulsat per l’Ajuntament
i l’Institut de Viladecavalls amb
el suport del Consell Comarcal.
A través d’aquest projecte, cinc alumnes de l’Institut

han exercit com a docents i
han ensenyat a les persones
participants algunes nocions
bàsiques sobre l’ús de les noves tecnologies. Alhora, els
estudiants han pogut adquirir
coneixements en comunicació
i han treballat aspectes com la
solidaritat i les relacions intergeneracionals. L’objectiu del

projecte era minimitzar la fractura digital existent a la nostra
societat, que en ocasions provoca dificultats per a una part
de la població a l’hora de cercar
feina o de realitzar altres tasques quotidianes. La valoració
del programa ha estat molt positiva i ja es treballa en l’edició
de l’any vinent.

Cinc alumnes
de l’Institut han
exercit com
a docents del
programa durant
el mes de juliol
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JUNTS PER VILADECAVALLS

El nostre nom ens defineix: #TreballemjuntsperViladecavalls

El 26 de maig vam aconseguir una victòria claríssima, però la ciutadania ens va deixar un encàrrec clar: el de seguir buscant l’entesa amb la resta
de formacions polítiques amb representació municipal. Així el vam rebre i així l’hem entomat, mantenint reunions amb totes elles.
Seguim apostant, com sempre hem fet, per un govern obert i de consens, i mostra d’això és el nou pacte de govern amb el regidor
no-adscrit Carles Méndez, amb qui compartim un projecte de poble amb molts punts en comú, tot i que també tenim diferències en altres qüestions que hem deixat al marge del pacte, perquè el que no podem oblidar és per què ens han escollit els veïns i les veïnes de Viladecavalls, i no és
altra cosa que per a treballar dia rere dia pel nostre municipi, amb solvència, transparència i compromís.
El regidor Carles Méndez ens va comunicar la seva decisió d’abandonar les seves sigles polítiques i poder d’aquesta manera incorporar-se
a l’equip de govern, justament donant valor al que hem defensat des del primer dia: Viladecavalls primer.
Veïns i veïnes, heu fet confiança al projecte de JuntsxViladecavalls i heu aprovat el model de gestió i treball portat a terme.
Ni personalismes, ni partidismes. Treball, constància i projecte clar.
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

Manar o governar?

Esperem que aquestes línies escrites els primers dies d’agost, si volíem que ens les publiquessin, no hagin perdut actualitat. En qualsevol cas, ens
agrada aprofitar totes les oportunitats que tenim per a poder comunicar-nos amb vosaltres. L’últim dia de juliol, com qui no vol fer massa soroll,
sortia a la llum la notícia que el cap de llista de Ciutadans al nostre poble entrava a formar part de l’equip de govern de Junts per Viladecavalls i
PSC, un pacte, segur, desconcertant per als votants de cadascuna de les formacions.
Des d’Esquerra Republicana de Viladecavalls no voldríem entendre el pacte com una via per a poder manar sense limitacions, sense cercar consensos amb altres grups. Entenem que el poble necessita ser governat i no manat. Però d’entrada no albirem, malauradament, cap projecte polític,
que és el que creiem que un govern transparent hauria de fer arribar als vilatans. El primer pas d’aquest govern de coalició ha estat fixar uns sous
per als regidors de l’equip de govern absolutament desmesurats, que esdevindran un augment de més de 280.000 euros en la despesa per als
quatre anys d’aquesta legislatura, en comparació amb l’anterior. L’afany de manar enfront de governar tindrà un cost de 280.000 euros per als
vilatans. Aquest és el preu que pagarem tots pel pacte de Junts x Viladecavalls + PSC + Cs.
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Nous moviments polítics difícils d’explicar
A finals de juliol coneixíem la notícia d’un nou pacte de govern a Viladecavalls; en aquest cas, una doble notícia, ja que es tracta d’un regidor de Cs
que l’expulsen del partit, passa a ser no-adscrit i alhora s’incorpora al Govern municipal de Junts i PSC.
Des de Fem Viladecavalls lamentem aquests fets, no per la decisió personal del regidor en qüestió, sinó pel que suposen aquests moviments per
descrèdit de l’exercici de la representació dels veïns i veïnes en una institució de tots i totes com és el nostre ajuntament.
Els i les representants municipals no ho som a títol individual, sinó que ens devem a totes i cadascuna de les persones que ens han votat en base a
unes idees i un projecte. Malauradament, no és la primera vegada que comptem amb regidors no-adscrits a Viladecavalls i, malauradament, aquests
regidors sempre han servit per a decantar o apuntalar governs difícils d’explicar políticament, sense idees ni projecte.
Des de Fem seguim i seguirem intentant convèncer els representants municipals i els veïns i veïnes que hi ha una altra manera de fer les coses i
que un canvi és la millor manera de fer front a les urgències del moment: una gestió més eficient i un Viladecavalls verd que té cura de la seva gent
i del seu entorn.
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Septiembres y pactos
No podríamos empezar este artículo de otra manera que dando la bienvenida a todos los vecinos y vecinas que vuelven a casa después de unas
merecidas vacaciones y que vuelven al trabajo, igual que a aquellos que se han quedado en casa y a los que se marchan en septiembre.
Con las pilas cargadas, volvemos en septiembre con mucho trabajo por delante y nuevos retos y objetivos que se irán consiguiendo a lo largo del
próximo mandato. Este nuevo curso político empieza con mucha ilusión, ideas, esfuerzo, trabajo y un nuevo socio.
«La transformación producida en el espacio político al agruparse sus fuerzas coincide con un cambio en los objetivos perseguidos por la nueva
alianza, haciéndolos más extensos.» (ROBLES EGEA, A. Reflexiones sobre las coaliciones políticas, p. 306)
Hemos sido capaces, una vez más, de llegar a entendimientos con otros participantes de la vida pública de Viladecavalls y lo celebramos, para
encarar el otoño de la mejor manera posible.
Los socialistas de Viladecavalls deseamos el entendimiento entre diferentes fuerzas políticas en estamentos superiores —por ejemplo, en el Congreso de los Diputados— igual que en Viladecavalls y poder asegurar una gobernabilidad estable en los próximos cuatro años.
www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT
Hola, me llamo Carlos Méndez y, desde finales de julio, soy regidor no adscrito del Ayuntamiento. Como todos ya sabéis, formo parte de este consistorio desde 2015 como regidor de Cs, y, tras analizar estos últimos resultados, he llegado a la conclusión de que la sociedad pide que nos pongamos
de acuerdo y aparquemos nuestras diferencias en ciertos temas de ámbito nacional y autonómico, por el bien de todo el municipio, y después de
mucho meditarlo, y tras hablarlo con mucha gente, he tomado esta difícil decisión. Vengo a aportar ideas, con ganas y compromiso, para que el
pacto al que he llegado con otras fuerzas políticas haga tener un gobierno que pueda trabajar, para y por el municipio. Yo seguiré en la misma línea
política que hasta ahora: lo bueno para el municipio, y que sume, será un SÍ, y con lo que no vea bien seré crítico cuando lo tenga que ser. Así que
comienzo un nuevo camino para sumar esfuerzos y poder, de aquí a cuatro años, sentirme orgulloso de mi decisión y labor realizada.

mendezdc@viladecavalls.cat
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Un pas més per a fomentar la
marxa nòrdica al municipi
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nicipis adherits. Així mateix, es
faran tallers de marxa nòrdica
i s’organitzarà una jornada de
cloenda del projecte en un dels
municipis amfitrions.

Col·laboració de les
entitats locals
La secció de Marxa Nòrdica
dels Corredors de Fons de Viladecavalls col·laborarà de forma activa tant en l’elaboració
del recorregut com en tasques
de dinamització i foment de la
participació dels veïns i veïnes
del poble.
Cada cop són més les persones que decideixen sortir a
caminar fent ús dels bastons,
exercitant així diversos grups
musculars de tot el cos. La marxa nòrdica és un esport que
s’ha anat consolidant en els
darrers anys a Catalunya i que
reporta importants beneficis
per a la salut.

Viladecavalls s’incorpora al cicle de passejades
per a la gent gran que organitza la Diputació
de Barcelona
n El nostre municipi s’ha adherit al projecte «Passejades per
a tothom», de la Diputació de
Barcelona, que vol fomentar la
pràctica esportiva i els hàbits
saludables entre la gent gran.
Durant el proper any, Viladecavalls hi participarà com a

municipi de nova incorporació,
dissenyant una proposta de
recorregut per a la pràctica de
la marxa nòrdica. Un cop l’itinerari proposat tingui el visti-plau de l’Administració provincial, Viladecavalls passarà a
ser municipi amfitrió i acollirà

La 6a edició de la Nordic Walking
de Viladecavalls arribarà el 22
de setembre
La passejada formarà part de les activitats de la
Setmana Europea de la Mobilitat
n El proper 22 de setembre

se celebrarà la sisena edició
de la Nordic Walking de Viladecavalls, una passejada de
marxa nòrdica destinada a
la població de fins a 75 anys
d’edat. Serà una activitat gratuïta i emmarcada dins els
actes de celebració de la Set-

mana Europea de la Mobilitat. El recorregut està pensat perquè tothom hi pugui
participar. La sortida es farà a
les 10 hores des del pavelló
municipal Sebastià Homs, a
la zona esportiva municipal
del nucli urbà. No caldrà fer
inscripció prèvia.

els grups provinents d’altres
poblacions que passejaran pel
nou circuit.
Fins que això no sigui una
realitat, es duran a terme caminades a la serra de Collserola i
al parc del Montnegre, en les
quals participaran tots els mu-

L’entitat Corredors
de Fons de
Viladecavalls
col·laborarà en
l’elaboració del
recorregut per a
la pràctica de la
marxa nòrdica

agenda
SETEMBRE 2019

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

Dimarts 10

20.30 H
n INTERPRETACIÓ
MUSICAL DE BENVINGUDA
a càrrec d’Anna Tapia (veu),
Fàtima Miró (piano) i Maria
Cristóbal (violoncel)
20.45 H
n HISSADA DE LA
SENYERA
de la plaça de la Masia de
Can Turu, amb actuacions
musicals acompanyades
per les interpretacions de
Fàtima Miró, Anna Tapia i
Maria Cristóbal
Lloc: Plaça de la Masia de
Can Turu
TOT SEGUIT...
n OFRENA FLORAL
acompanyada per les
actuacions musicals del Cor
Sant Martí de Viladecavalls
i les Veus de les Carenes de
Can Turu
Cantada de l’himne nacional
de Catalunya
Lloc: Plaça de la Masia de
Can Turu
I A CONTINUACIÓ...
n SOPAR POPULAR I
CANTADA D’HAVANERES
a càrrec del grup VENT DE
MESTRAL de Viladecavalls
Rom cremat per a tots els
assistents, servit per l’AV de
les Carenes de Can Turu
Lloc: Terrassa de l’EMMPC
Vine i veurem en directe
l’encesa de les agulles de
Montserrat per exigir la
llibertar dels presos polítics.
VENDA DE TIQUETS
Preu del tiquet: 8 €
Cal portar-se la beguda, NO
hi haurà servei de bar
Punts de venda:
Ajuntament de Viladecavalls
(OAC):
5 i 6 de setembre de 9 a 12 h

Centre cívic Paco Cano:5
i 6 de setembre de 16 a
19 h

Dimecres 11

8.30 H
n TRADICIONAL PUJADA
AL ROS
Sortida a peu des de la plaça
de la Vila
Cantada de l’himne nacional
de Catalunya
L’esmorzar el posem
nosaltres: entrepà i refresc

Diumenge 22

A PARTIR DE LES 10 H,
PAVELLÓ MUNICIPAL
SEBASTIÀ HOMS
n 6A NORDIC WALKING DE
VILADECAVALLS
No cal inscripció prèvia

APLEC SANT MIQUEL
DE TOUDELL

Diumenge 29

10 H
n SORTIDA DES DE LA
PLAÇA DE LA PARRÒQUIA
DE SANT MARTÍ DE
SORBET
per a anar caminant a
l’ermita (cal dur armilla
reflectant)
Les persones que necessitin
un vehicle per a
desplaçar-se a l’Aplec que es
posin en contacte amb
L’organització
11 H
n MISSA A L’EXTERIOR DE
L’ERMITA
Cant dels goigs de Sant
Miquel i esmorzar popular
12 H
n PETITA CERCAVILA DEL
CAPGRÒS DE LA «BRUIXA
REMEIERA RAMONA
PORTA» DES DE LES
CASETES DE CAN MIR A
L’ERMITA

Balls populars amb la
participació dels Ministrils
del Raval, els Petits Dracs de
Viladecavalls, l’Esbart
Egarenc del Social de
Terrassa i el conjunt musical
LokoBarroco
14 H
n PAELLA DE GERMANOR
Després de dinar, sardanes i
cant de comiat
Durant la jornada es farà un
taller de pintura i dibuix per
als més petits i un concurs
de pintura
ràpida i fotografia
(Instagram). Premis
populars.
Lloc: Ermita romànica del
Polígon de Can Mir
VENDA TIQUETS PAELLA:
Preu: 8 € (7 € socis)
A la venda la setmana abans
a la botiga Vinaixa
i al Bon Pa de Can Trias. Cal
portar coberts, gots i plats
de casa (que no siguin de
plàstic).
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Tel. 651 309 319 o correu
electrònic:
albertoliet@gmail.com
ORGANITZA: Associació
Amics de Sant Miquel de
Toudell
(www.santmiqueldetoudell.
org) – Facebook i Instagram

TALLER D’EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA INFANTIL
a càrrec de Sílvia López,
artista plàstica
Jocs, dibuix, pintura, música,
cos, gest, acció, pensament,
emoció, imaginació,
fantasia…
Explorem diferents processos
artístics, afavorint l’expressió
personal i estimulant la
capacitat de creació de forma
natural.

Adreçat a nens i nenes a
partir de 6 anys
Horari: dijous de 16.45 a 18 h
(d’octubre a maig)
Sala Bastim (planta
superior EMM Pau Casals de
Viladecavalls)
Informació i inscripcions:
vdcv.bastim@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.

