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Properes dates per a l’expedició
i renovació del DNI

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

934 729 197

Policia Municipal 		

937 330 707

Policia Municipal (mòbil)

610 267 439

Ràdio Vila			

937 801 786

Serveis Funeraris		

900 268 268

Visites centres mèdics

937 384 030

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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n Les persones interessades a obtenir o bé

renovar-se el DNI poden fer-ho al municipi els
propers dies 8 de gener i 19 de febrer, per a recollir
posteriorment els seus nous documents els dies 14 de
gener i 25 de febrer, respectivament. Per a demanar
cita amb l’equip mòbil de la Policia Nacional cal
posar-se en contacte prèviament amb l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (93 789 20 54 / 93 788 71 41).

Punt i final a les trobades del
grup de suport per a cuidadors/es
n Aquest passat 11 de desembre tenia lloc la novena

i darrera sessió del Grup de Suport Emocional i Ajuda
Mútua per a cuidadors i cuidadores no-professionals.
Al llarg de les trobades, en les quals prenien part una
dotzena de persones, s’exposaven tècniques per a
gestionar les emocions i s’informava dels recursos de
suport a la seva disposició.

Ple municipal ordinari 29 de novembre del 2018
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta anterior,
del 25/10/2018

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

Aprovació del Pla d’Autoprotecció
del Pavelló Esportiu Municipal

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

Aprovació inicial del document únic
de Protecció Civil Municipal

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

Aprovació de la modificació
del Pressupost 7/2018 (crèdit
extraordinari)

PDeCAT, PSC-PM

Aprovació de la modificació del
Pressupost 8/2018 (capítol 1)

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

Aprovació de la modificació
del Pressupost 9/2018 (crèdit
extraordinari)

PDeCAT, PSC-PM

Aprovació del compte general
corresponent a l’exercici 2017

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

Moció de tots els grups municipals
per a l’atorgament d’ajudes
extraordinàries als municipis
afectats pels aiguats del 15 de
novembre i per a la inversió en el
manteniment de les infraestructures
de mobilitat del territori

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

Aprovació de la inclusió del punt 13:
bases d’ajuts extraordinaris

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

Aprovació de la inclusió del punt 14:
modificació del Pressupost 10/2018
(crèdit extraordinari)

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

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ERC-AM, FEM
Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

ERC-AM, FEM
Viladecavalls,
Acord per
Viladecavalls, C’s

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Treballant de la mà de la ciutadania
Aquest 2018 que deixem enrere
ha estat un any clau pel que fa
a la millora en els serveis i en
la qualitat de vida al municipi.
En aquests darrers mesos s’hi han
endegat projectes tan importants
com la renovació del servei de recollida de residus i de neteja viària,
s’ha donat llum verda a la substitució de bona part de l’enllumenat
públic o s’han realitzat diferents
treballs de millora als equipaments municipals. No tinc cap
mena de dubte que aquest 2019
serà més fàcil viure a Viladecavalls
del que ho era uns anys enrere.
En tot cas, més enllà de les fites assolides, que no són poques,
em sento especialment satisfeta
de com s’han aconseguit. Des de
l’Ajuntament s’ha treballat per a
aconseguir una relació més propera, oberta i transparent amb la
ciutadania. En aquest sentit, ens
avalen els reconeixements obtinguts en matèria de govern
obert i d’implantació de l’administració electrònica, com el
Premi Administració Oberta o el

Hem treballat
per aconseguir
una relació més
propera, oberta i
transparent amb
la ciutadania
Segell Infoparticipa. A més, també són especialment destacables
els processos participatius duts a
terme al voltant de projectes tan
rellevants per al nostre municipi
com seran el centre de recursos o
l’espai d’arts escèniques.
Crec fermament que la ciutadania ha demostrat amb escreix al
llarg dels darrers anys que vivim
en una societat madura i amb un
esperit democràtic molt elevat.
Els moviments socials generats al
voltant de les aspiracions de país o
de la crisi econòmica en són exemples clars. Si a aquest fet sumem
que l’accés a les tecnologies de

la informació i la comunicació es
troba cada cop més estès, les administracions només ens podem
sentir en l’obligació de posar tots
els mitjans al nostre abast per a
fer possible que tothom pugui dir
la seva sobre les actuacions que
duem a terme.
El projecte de municipi que ens
trobem desenvolupant a Viladecavalls aspira a situar la ciutadania al
capdavant i com a part més visible. Més enllà de sigles i ideologies
concretes, som molt conscients
que aquest és un municipi per
a tothom en el qual volem que,
del primer a l’últim veí, tothom
sàpiga que compta per al seu
ajuntament. Amb aquesta mateixa idea i amb la mateixa empenta comencem el 2019.
En el meu nom i en el de totes les persones que treballem a
l’Ajuntament de Viladecavalls, voldria també aprofitar l’ocasió per
a desitjar-vos un any nou ple
de felicitat i prosperitat. Podeu
comptar amb la nostra feina i el
nostre compromís.
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Finalitzades les
obres de millora de
la plaça de la Vila

Acord per a duplicar la capacitat
de la depuradora de Can
Coromines
n L’Agència Catalana de l’Aigua, a instàncies de

l’Ajuntament de Viladecavalls, s’ha compromès a invertir
1,9 milions d’euros en la millora de la depuradora de Can
Coromines per tal d’adaptar-la a l’actual demanda i a
les futures necessitats del sector al qual dona servei. La
depuradora passarà d’aquesta manera a doblar la seva
capacitat.

S’hi han dut a terme tant actuacions
de manteniment com d’altres per a
millorar-ne l’estètica
n Aquest passat 4 de desembre es donaven per finalitzats els tre-

balls de què ha estat objecte un dels espais que acull al llarg de
l’any un nombre més alt d’activitats lúdiques i culturals, com és
la plaça de la Vila. Les obres
han estat orientades a restaurar alguns dels desperfecS’han repintat
tes que presentava aquest
els murs interns
espai, però també a millorar
i les columnes
estèticament la plaça.
Amb aquesta voluntat,
de la plaça i se
s’ha procedit a col·locar pavin’han cobert els
ment de cautxú als escocells
dels arbres per a facilitar la
murs exteriors
mobilitat, s’han repintat els
amb pedra seca
murs interns i les columnes
de la plaça i se n’han cobert
aconseguint
els murs exteriors amb pereduir despeses
dra seca amb l’objectiu de
donar continuïtat al mateix
econòmiques
element situat a la plaça
Pere Amat. L’objectiu últim
d’aquestes actuacions és oferir una estètica homogènia a tot l’entorn, per la qual cosa també s’ha col·locat pedra seca a la marquesina de la parada d’autobús que es troba a la zona.
Aquests treballs suposaran també un estalvi econòmic en el
manteniment de la plaça, ja que permetran reduir la despesa tant
de la neteja interior com de la repintada anual exterior.

GENER 2019

Treballant per la
transformació del
carrer Pintor Greco
L’actuació permetrà pacificar-hi el
trànsit i donar-hi més prioritat a la
presència de vianants
n Des de l’Ajuntament de Vi-

ladecavalls es treballa intensament en el projecte i la licitació
de les obres per al condicionament i la millora del carrer
Pintor Greco, a Can Trias, una
de les principals inversions
municipals previstes per al
present exercici. L’actuació
vol servir tant per a millorar el
ferm d’aquesta via com per a
optimitzar l’espai que ocupa la
rambleta situada al centre del
carrer. A més es crearan tres
passos elevats per a vianants
amb l’objectiu de prioritzar la

presència de persones per sobre del trànsit rodat i reduir,
alhora, la velocitat d’aquest per
tal d’incrementar la seguretat a
la zona.
Els dos carrils amb què
compta actualment el carrer
seran substituïts per un espai
de dos metres d’amplada destinat a l’estacionament en cordó
i per un vial rodat de 2,5 metres
d’amplada. Per la seva banda,
la rambleta continuarà ubicada
en el mateix espai i tindrà les
mateixes dimensions; en tot
cas, se’n canviarà tant l’aspecte

com la funcionalitat. A més, es
reordenarà i millorarà l’actual
arbrat.
Finalment, i pel que fa als
serveis, l’actuació preveu també la substitució dels actuals
embornals per uns dispositius sifònics que garanteixin
una menor possibilitat que es
produeixin episodis de males
olors. El projecte contempla, a
més, adaptar el carrer a l’actual
legislació en matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, per la
qual cosa el desplaçament de
persones amb problemes de
mobilitat serà més senzill.
En total, l’obra al carrer Pintor Greco suposa l’actuació en
una via de més de 500 metres
de llargada. El pressupost establert és de 246.000 € i s’espera
que els treballs es perllonguin
durant dos mesos.

Presentat públicament
Aquest passat mes d’octubre, prèviament a l’inici de les
obres, l’Ajuntament de Vila-
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La presència
de passos
de vianants
elevats permetrà
moderar la
velocitat del
trànsit rodat
i donar més
prioritat a les
persones
decavalls convocava un acte
al centre cívic Paco Cano per
tal d’informar el veïnat de Can
Trias sobre l’avantprojecte de
millora del carrer Pintor Greco, a més de donar els detalls
sobre el projecte del nou espai
sociocultural del barri. L’acte va
ser conduït per l’alcaldessa de
Viladecavalls, Cesca Berenguer,
qui va recollir els comentaris i
les propostes dels veïns i les
veïnes que hi van assistir.
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L’Ajuntament crea
un fons de 50.000 €
per als afectats
pels aiguats
El consistori també ha aprovat una
partida per a cobrir les hores extres
generades per les pluges
n El Ple Municipal aprovava,

aquest passat 30 de novembre,
de manera urgent, la creació
d’un fons dotat amb 50.000 €
per a donar suport als veïns i les
veïnes que es van veure afectats/des per les fortes pluges
registrades el 15 de novembre.

El dos punts necessaris per a
crear aquest ajut municipal
van ser aprovats amb els vots
a favor de tots els grups amb
representació. L’Ajuntament de
Viladecavalls ha pogut establir
aquest fons gràcies al romanent de tresoreria de què dis-

Les pluges
del passat 15
de novembre
van provocar
un centenar
d’incidències al
municipi

posa, i es contempla també la
possibilitat d’ampliar-lo en cas
que calgui.
En tot cas, aquesta no ha
estat l’única mesura econòmica presa des del consistori per
tal d’afrontar els desperfectes
de les pluges: en el mateix ple
s’aprovava una modificació
pressupostària per a crear una
partida de 18.000 € que servirà
per a pagar les hores extres que
la plantilla municipal ha treballat i les que s’hauran de fer en-

cara per a atendre el centenar
d’incidències registrades.

riorment un nou mur. L’actuació
es planificà de manera que no
provoqués afectacions en el
trànsit que es registra de manera habitual a la carretera B-120.
L’obra ha estat efectuada amb
caràcter d’urgència, ja que exis-

tia el risc de caiguda del mur.
Les pluges havien ocasionat ja
el trencament i l’inici del despreniment d’un tram d’aquesta
estructura, la qual cosa va provocar en el seu moment un tall
temporal de la carretera.

Es substitueix
el mur de la zona
esportiva municipal
del nucli urbà
Un tram d’aquest mur es va veure
seriosament afectat per les pluges del
passat mes de novembre

n Menys de dues setmanes

després de les pluges del 15 de
novembre, que van deixar importants desperfectes al nostre
municipi, s’iniciaven les obres
de substitució del tram del mur
de la zona esportiva municipal
del nucli urbà que s’hi havia vist
afectat. En concret, els treballs
han consistit en l’enderroc de
la part afectada, que és aproximadament de 45 metres de llargada, per tal de construir poste-

L’actuació
es realitzava
amb urgència,
atès que el
despreniment
d’una part del
mur feia que
perillés el conjunt
de la seva
estructura
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Aquest mes comença
la renovació de bona
part de l’enllumenat
públic
L’actuació, que afectarà més de 1.000
punts de llum de tot el municipi, farà
que l’enllumenat públic sigui més
sostenible
n Aquest proper 14 de gener

està previst que comencin els
treballs destinats a renovar
una bona part de l’enllumenat
de la via pública, en una actuació destinada a fer que la xarxa
esdevingui més sostenible i
eficient i que es durà a terme
per urbanitzacions, seguint el
següent ordre: Can Corbera,
Can Turu, nucli urbà, la Planassa, Sant Miquel de Guanteres
i Can Trias. S’espera que les

obres, que no han de suposar
talls en el subministrament
elèctric a les llars, estiguin enllestides aquest proper mes
de març. Els operaris duran a
terme les tasques necessàries
durant el dia per tal que els
més de 1.000 punts de llum sobre els quals s’actuarà estiguin
operatius durant les nits. El
veïnat de cadascuna de les urbanitzacions serà degudament
informat, els dies previs, de les

S’actuarà
de manera
successiva i en
aquest ordre a
Can Corbera,
Can Turu, nucli
urbà, la Planassa,
Sant Miquel de
Guanteres i Can
Trias

afectacions que es puguin produir. Un cop finalitzada la renovació, el municipi estalviarà
63.000 € anuals en el consum
d’electricitat.

Finalitza el procés
de renovació
dels contenidors
d’escombraries

Encara es treballa en els ajustos
necessaris per a atendre les peticions
veïnals
n L’Ajuntament de Viladeca-

valls ha establert diverses millores en el servei de recollida
de residus a través del nou contracte signat per a aquest ser-

vei i per a la neteja viària. Entre
les novetats destaca el procés
recentment finalitzat per a la
renovació dels contenidors
de recollida d’escombraries

amb receptacles més moderns i amb una imatge unificada
i més clara per al seu ús. De la
mateixa manera, ara es disposa
de totes les fraccions a totes
les àrees de contenidors i s’ha
procedit a racionalitzar-ne la
distribució, una feina que continua oberta per tal d’atendre
les peticions veïnals que s’han
realitzat.
Pel que fa a la resta de millores que s’afegiran el servei,
s’incrementaran les hores de
recollida gratuïta de poda i
voluminosos i s’incorporarà un

peó amb bufadora per a reforçar la feina de l’escombradora, entre d’altres.

S’han establert
altres millores
com l’increment
de la recollida
gratuïta de poda
i voluminosos o
la incorporació
d’un peó
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La Fira de Santa
Llúcia torna a
mostrar la seva
vessant solidària
L’enlairada de fanalets servia per a
recollir fons destinats a La Marató de
TV3 d’enguany

n Els passats dies 15 i 16 de

desembre tenia lloc al nostre
municipi la celebració de la
tradicional Fira de Santa Llúcia
com a preàmbul a les festes de
Nadal. Un cop més, la fira servia
també per a col•laborar en la recollida de fons per a La Marató

de TV3 amb diferents activitats
promogudes des de les entitats
del municipi o l’Ajuntament de
Viladecavalls. Entre aquestes
destacava l’enlairada de fanalets del dissabte 15 a les 20 h,
que convidava les persones
que s’hi van voler afegir a ad-

El nostre municipi
aconseguia
recollir més de
3.000 € per a la
lluita contra el
càncer a través
de La Marató

quirir els fanalets a la plaça de
la Vila a canvi d’un donatiu. Allà
mateix també es podia trobar la
mostra d’entitats locals. En total
es van recollir més de 3.000 €.
Durant el cap de setmana, al
carrer Antoni Soler i Hospital
podíem fer les nostres compres
nadalenques. Entre els diversos
actes paral·lels a la Fira de Santa Llúcia trobàvem actuacions
musicals i de dansa.

Es constitueixen
a l’Escola Rosella
les cooperatives
del projecte
d’emprenedoria
L’alumnat posarà en marxa una idea de
negoci creada a l’aula i vendrà els seus
propis productes
n Els tres cursos de cinquè de

l’Escola Rosella constituïen cadascun una cooperativa aquest
passat 12 de desembre en el
marc del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE),
promogut per la Diputació de
Barcelona amb el suport de
l’Ajuntament de Viladecavalls
i el Consell Comarcal del Vallès

Occidental. Aquest projecte,
que es realitza per segona vegada al centre, vol promoure l’esperit emprenedor entre els infants animant-los a crear la seva
pròpia idea de negoci, amb una
imatge corporativa pròpia; a
crear productes, i, finalment,
a vendre’ls al llarg d’un dels
principals esdeveniments que

tinguin lloc al municipi. Un cop
tramitada la constitució de les
cooperatives a l’Oficina de Registre del consistori, els infants
es trobaven a la sala de plens
de l’ajuntament amb l’alcaldessa, Cesca Berenguer, i amb els
regidors d’Ensenyament, Jesús
Porres, i de Promoció Econòmica, Marc González.

Un cop
constituïdes les
cooperatives,
els i les alumnes
eren rebuts pels
representants
municipals
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Per un 2019 carregat d’èxits
Iniciem any i ho fem desitjant que tots els
veïns i les veïnes del municipi puguem
gaudir de Viladecavalls amb il•lusió i amb
la companyia de tots aquells qui estimem.
Tenim un poble de somni, envoltat de
natura i amb un veïnat participatiu i compromès.
Al 2019 li demanem poder seguir treballant amb tots vosaltres, que any rere
any ens feu confiança. Volem seguir treballant pels que ens demaneu més esforç,
pels que sou crítics, pels que ens ajudeu a
créixer i a madurar, pels que aporteu, pels
que viviu i pels que sentiu que Viladecavalls és el poble de tots i per a tots.
Volem seguir treballant pel Viladecavalls
que cadascú de vosaltres i de nosaltres somiem, pel Viladecavalls en el qual volem
viure i, com no pot ser d’altra manera, pel
Viladecavalls que volem deixar als nostres
menuts com a llegat de futur.
Desitgem que tots plegats, com una sola
unitat, siguem capaços de demostrar que
per damunt de tot està Viladecavalls i sobretot, sobretot, la seva gent.
Seguim, doncs, i #TreballemperViladecavalls; junts ho podrem fer realitat!

Treball constant i esforç col·lectiu:
desitjos per al 2019
Encetem un nou any! Com tots els vilatans,
nosaltres també tenim desitjos que volem
que es facin realitat.
Volem que les persones i famílies damnificades pels aiguats del novembre puguin
retornar a casa seva.
Volem que les entitats de Viladecavalls se
sentin acompanyades en les seves iniciatives, tant dels seus veïns com de l’Administració local.
Volem que la creativitat de la gent de Viladecavalls sigui recompensada pels èxits.
Volem que els veïns i les veïnes de Viladecavalls que es troben a l’atur tinguin oportunitat de tenir una feina digna.
Volem que els nostres infants i jovent tinguin un futur esperançador.
Volem que el respecte i la convivència
imperin entre nosaltres més enllà de les diferències ideològiques.
Volem que tots els presos polítics i tots
els represaliats a l’exili puguin tornar a casa
seva.
La llista és llarga i segur que podria serho encara més. Des d’Esquerra Viladecavalls estem disposats a continuar treballant
per tots aquests desitjos al costat del poble.
Estem aquí per servir al nostre poble, ens
hi trobareu sempre. Desitgem que el 2019
sigui un any de victòries.
Esquerra Viladecavalls
@ercviladecavalls

pdecatviladecavalls

ACORD PER VILADECAVALLS

FEM VILADECAVALLS

CIUTADANS

@esquerravila

La nostra carta als Reis Mags
1- Salut, felicitat i amor per a tots els veïns i
les veïnes de Viladecavalls
2- Pisos de lloguer assequible per a famílies
i joves del poble
3- Més i millors equipaments culturals a Viladecavalls
4- Disposar d’una xarxa de camins i carrils
bici
5- Implicar els i les joves i la gent gran de
Viladecavalls per tal que estiguin actius i en
marxa!
6- Estimar i cuidar els nostres animals i el
nostre entorn verd
7- Esborrar el masclisme, la xenofòbia, la
LGTBIfòbia i qualsevol forma de violència
8- Que tots els veïns i les veïnes visquin
amb dignitat i qualitat de vida
9- Un nou Govern amb rigor i projecte de
poble a les properes eleccions municipals
Molt bones Festes i feliç 2019!!!

FemViladecavalls
@femviladcavalls
www.carlesrodriguez.cat

PSC

Quan el com és tan important com
el què

¡Feliz Navidad y próspero año
2019!

Des d’Acord per Viladecavalls desitgem que
aquest 2019 sigui un any ple de salut, prosperitat i llibertat.
Les «Converses del mercat de treball», organitzades pel Consell Comarcal, són una
cita anual per a empreses de la comarca
que volen posar-se en contacte amb persones que poden ser possibles candidates a
ocupar llocs de treball i, alhora, són un recurs per a les persones que busquen feina:
hi fan contactes i aprenen claus i eines per a
afrontar millor la recerca. Segons el regidor
del PSC a Viladecavalls, el 61 % dels assistents l’any passat, actualment, estan treballant. Sabíeu que a l’octubre d’aquest any
que acabem de deixar enrere Viladecavalls
va ser la seu on es va celebrar?
Malauradament, no se’n va fer difusió al
Vilactiva, ni al web de l’Ajuntament, ni en
cap de les seves xarxes socials, fins passat
l’esdeveniment, quan aleshores sí que es
va publicitar mostrant l’orgull d’haver acollit l’acte a Viladecavalls. Ens consta que ni
tan sols van ser-ne informades totes les
persones que estan inscrites al Servei Local
d’Ocupació. Una llàstima. Ens comprometem a treballar de manera seriosa perquè,
en el futur, oportunitats com aquesta siguin accessibles a tothom.

El último artículo de este año lo destinamos
a felicitar las fiestas navideñas a todos los
vecinos y las vecinas del municipio; unas
fechas señaladas para pasar en familia, amigos y personas más cercanas. Empezamos
este periodo con la Fira de Santa Llúcia, ya
celebrada los pasados 15 y 16 de diciembre, que, como disparo de salida, fue todo
un éxito: los vecinos llenaron la calle de
personas, mayores y niños, y estos mismos
llenaron el cielo de farolillos solidarios para
aportar una ayuda a La Marató de TV3.
Desde el equipo de gobierno, seguimos
trabajando para acabar el año de la mejor
manera posible y para empezarlo con muchas ganas y mucha energía, para prepararnos para todo lo que se avecina.

AcordperViladecavalls

acordpervila

www.socialistes.cat
gonzalezrmrc@viladecavalls.cat
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Una setmana
per a reclamar el
final de la violència
masclista

El municipi programava tot un
conjunt d’activitats al voltant del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones
n Milers de dones són vícti-

mes cada any a Catalunya de la
violència exercida per homes.
Amb la voluntat de reclamar
el final d’aquesta xacra social,
Viladecavalls acollia tota una
sèrie d’activitats al voltant de
la celebració, el 25 de novem-

bre, del Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones. Aquestes s’iniciaven el dia 23 amb l’exposició
bibliogràfica «Dones contra la
violència» a la biblioteca Pere
Calders i amb l’activitat «Vine i
digues la teva» del Centre Cívic

Paco Cano, que recollia missatges reivindicatius en un mural.
El jovent tenia una especial
presència amb l’activitat «Cinema i debat» i la participació en
el programa del Consell Comarcal del Vallès Occidental «Piula
contra la violència masclista».
Les activitats proposades es
completaven el 25 de novembre amb una xerrada sobre
violència masclista, una encesa
d’espelmes i el 27 de novembre amb la lectura del manifest
de la jornada i de relats propis
a càrrec de l’escriptora local
Lucena Fernández. El món de
l’esport s’hi sumava amb la lec-

El mateix dia 25
de novembre
tenia lloc una
xerrada sobre
violència
masclista i
una encesa
d’espelmes

tura del «Manifest del Món de
l’Esport», mentre que l’Ajuntament va col·locar el llaç violeta
a diferents equipaments.

El torneig 3X3 CB
Rosella, un èxit
organitzatiu i de
participació
Un total de 300 esportistes repartits/
des en 73 equips prenia part en la
competició celebrada a Viladecavalls
n El pavelló municipal Sebas-

tià Homs de Viladecavalls rebia, aquest passat 8 de desembre, de 9.30 a 19.30 h, una de
les proves que constitueixen el
Circuit 3x3 2018-2019 de la Federació Catalana de Bàsquet. El
3X3 CB Rosella, organitzat per
l’Ajuntament de Viladecavalls i
el Club de Bàsquet Rosella, es
tancava amb un èxit organit-

zatiu i de participació amb la
presència de 73 equips i 300
jugadors i jugadores. Cal destacar la important presència
d’equips del nostre municipi;
en total, van ser 24 els equips
locals entre els del CB Rosella
i els del CB Viladecavalls, amb
un resultat destacat en la categoria júnior femenina, que es
va disputar entre dos equips

La final júnior
femenina del
3X3 CB Rosella
la van disputar
dos equips de
jugadores de
Viladecavalls

de la vila: Las Leonas i The
Thunders, amb victòria per a
les primeres.
El miler d’assistents que van
passar pel pavelló va poder
gaudir de bàsquet d’alt nivell
amb la presència d’equips com
la selecció nacional andorrana
de 3X3 o l’equip Tripl3 Shot, encapçalat pel número u del rànquing espanyol, Xavi Guirau.
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Dimecres 2
i dijous 3

DE 17 A 21 H, PAVELLÓ
MUNICIPAL SEBASTIÀ HOMS
n RECOLLIDA DE
JOGUINES CAVALCADA DE
REIS 2019

Dissabte 5

A PARTIR DE LES 18 H

Diumenge 13

SORTIDA A LES 8 H, PLAÇA
DE LA VILA
n SORTIDA DE TRAIL
A LA CREU DE SABA
(PUIGVENTÓS)
Informació:
cfviladecavalls@gmail.com
DE 19 A 21 H, SALA
POLIVALENT DELS
BAIXOS DE LA
BIBLIOTECA
n XERRADA-TALLER
«SUPERAR L’ANSIETAT»
Passos per a conèixer un camí
cap a la calma
Imparteix Trinitat Soler,
psicòloga terapeuta
energètica

Dilluns 14

n CAVALCADA DE REIS DE
VILADECAVALLS 2019
Arribada de SSMM els
Reis Mags de l’Orient a
l’ajuntament de Viladecavalls,
on els donarem la benvinguda.
Mentre esperem que arribin
els Reis gaudirem d’una tarda
ben màgica. Vine i podràs
prendre una xocolata ben
calenta!! A continuació i
amb les carrosses, iniciaran
el recorregut pels carrers
del poble, començaran el
repartiment de regals pel c.
Major i s’aturaran a l’església,
on faran l’adoració al nen
Jesús. Després continuaran
el recorregut pels carrers Sant
Martí, Llevant, Font del Capellà,
de Dalt, Nou, Pau Claris, Josep
Tarradellas, Prat de la Riba i
Francesc Macià.

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA:
LES BOTES D’AIGUA

SUEQUES, DE HENNING
MANKELL
A càrrec de David Yeste
A LES 17 H, AUDITORI DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA PAU CASALS
n «CRÉIXER AMB
ACTITUD EMPRENEDORA»
Xerrada per a mares i pares
A càrrec de: Teresa Zamora

Dissabtes
12, 19 i 26
de gener i
dissabtes 2 i
9 de febrer de
2019
n 24è CURSET
D’ESQUÍ A FONT
ROMEU 2019
Alpí, snowboard i esquí
de fons
SORTIDES:
pl. Catalunya (CAN
TRIAS), a les 6.15 h
c. Orenetes (davant
esplanada aparcament,
CASC ANTIC), a les
6.30 h

Es publicaran a l’agenda mensual tots aquells actes oberts al públic i d’interès general que siguin notificats,
abans del dia 14 del mes anterior, al correu electrònic: comunicacio@viladecavalls.cat.
Els organitzadors es reservan el dret de modificar o anul·lar qualsevol acte en cas necessari.

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS ESTABLES
AL CENTRE CÍVIC
PACO CANO
Taekwondo infantil, gimnàstica
de manteniment per a gent
gran, lectoescriptura i ioga.
Per a més informació:
937 892 054

AS CULTURAL
Teatre, balls de saló,
patchwork, treballs manuals,
pintura a l’oli, castanyoles,
sevillanes, flamenc,
zumbatuka, pilates i activitats
infantils (zumbatuka, contes
i creativitat infantil i dibuix
manga).
Per a més informació:
ascultural2016@gmail.com

GRUP DE DONES CAN
TRIAS
Classes d’informàtica, treballs
manuals i xerrades en català.
Per a més informació:
donescantrias@gmail.com

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

ASOCIACIÓN DE BAILE
DE CAN TRIAS
Ball per a gent gran tots els
diumenges de 17.30 a 20.30 h.
31 de desembre: Festa de Cap
d’any de 23 a 3 h. Aforament
limitat. Venda anticipada i més
informació els diumenges en
horari d’activitat o al mail
asociacionbailecantrias@
gmail.com

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA PLANASSA
Line Dance, country,
bollywood i treballs manuals.
Al local social de
l’associació
Per a més informació:
avvplanassa@viladecavalls.cat

