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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament		
937 887 141
Atenció a víctimes de violència
de gènere			
900 900 120
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
Jutjat 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
Salut Respon		
061
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

Nota: El present número del Vilactiva s’ha vist alterat durant
la redacció per a adaptar-se a la crisi sanitària provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2. Trobareu informació actualitzada al web
municipal, viladecavalls.cat.

L’Ajuntament no s’atura malgrat
el coronavirus
El consistori ha establert diferents mecanismes per mantenir
l’activitat durant la crisi sanitària

n Al llarg de les darreres setmanes l’Ajuntament de Viladecavalls s’ha vist en la necessitat

www.viladecavalls.cat
@ajviladecavalls
@ajviladecavalls
ajviladecavalls

d’alterar les seves rutines per tal de mantenir els principals serveis que ofereix a la ciutadania tot i l’arribada del coronavirus SARS-CoV-2 respectant el que dicta el govern central. A nivell organitzatiu s’han impulsat el treball mitjançant teleconferència i es treballa
per a prendre les mesures legals que permetin realitzar les sessions dels òrgans col·legiats
(plens, comissions informatives, juntes de govern) també de manera virtual.
El personal municipal continua d’aquesta manera treballant. En tot cas, donades les
actuals limitacions, es recomana posposar els diferents tràmits que s’hagin de realitzar
tot i que també es poden fer telemàticament.
Per al desenvolupament de les mesures relacionades amb la COVID 19 s’ha creat un
gabinet d’emergència.

Ple municipal ordinari
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació inicial del Reglament
de criteris per a l’atorgament de
les prestacions econòmiques de
caràcter social

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

Aprovació de l’expedient de
modificació del pressupost número
2/2020 per crèdits extraordinaris

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

Moció presentada per tots els
grups municipals per declarar
Viladecavalls municipi feminista

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

EN CONTRA ABSTENCIÓ

ERC

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Fermesa i seny contra el coronavirus
La crisi sanitària provocada per
l’arribada de la Covid-19 ens ha
posat un repte, com a Administració i com a societat, que no podem
comparar amb cap de les situacions que podem haver viscut fins
ara. Ens veiem obligats a plantar
cara a una malaltia i també a tots
els efectes que l’acompanyen
a nivell econòmic, educatiu o
de benestar, entre moltes altres
qüestions. Però a més, ho hem de
fer amb un nivell de solidaritat i
compromís com mai abans se’ns
havia exigit, perquè, per a aturar
un virus, hem de ser totes i cadascuna de les persones de la nostra
societat les que ens hi impliquem
activament.
Aquesta és una batalla que no
podem guanyar únicament les administracions i la comunitat científica: necessitem que cada persona sigui responsable del paper
que li toca jugar i faci el possible
per a frenar els contagis. En el
moment en el qual escric aquestes línies ens preparem per a començar el que els especialistes ens
adverteixen que ha de ser el mo-

Per a aturar un
virus, hem de ser
totes i cadascuna
de les persones
de la nostra
societat les que
ens hi impliquem
activament
ment més difícil de l’epidèmia, i tot
apunta que haurem de continuar
prenent mesures extraordinàries
fins a més enllà del que s’havia
previst en un primer moment.
M’agradaria fer arribar un missatge d’ànims i escalf a totes
aquelles persones del nostre poble que en aquests dies estiguin
vivint en primera persona o entre la seva gent propera els efectes del coronavirus SARS-CoV-2:
els vostres veïns i veïnes estem al
vostre costat i us tenim al nostre

pensament. De la mateixa manera,
voldria garantir al conjunt de vilacavallencs i vilacavallenques que
estem prenent totes les mesures al
nostre abast per a contribuir a reduir la propagació de la malaltia i
alleugerir els danys col·laterals que
se’n deriven.
En el marc d’aquest treball,
hem donat llum verda a tot un
paquet d’actuacions, que van des
de l’ajornament d’impostos municipals fins al reforç dels serveis
socials, per a garantir que aquesta crisi no colpegi doblement els
segments més sensibles. Teniu el
nostre compromís que, fins allà
on arribin les competències i les
possibilitats del consistori, farem tot el que estigui a les nostres mans perquè uns moments
tan difícils ho siguin menys.
En els moments difícils és quan
tenim la possibilitat de demostrar
l’altura de les nostres possibilitats
i del nostre compromís amb els
altres, i no tinc cap dubte que els
meus veïns i veïnes sabran respondre amb la fermesa i el seny
que els caracteritza. Som-hi!
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El municipi pren mesures
contra el coronavirus i contra
els seus efectes
La voluntat municipal és reduir els contagis i ajudar els sectors
més febles de la nostra societat a superar l’actual crisi
n L’arribada del coronavirus

SARS-CoV-2 a Catalunya ha
provocat una crisi sanitària
encara oberta i contra la qual
lluiten el conjunt d’administracions i la mateixa ciutadania.
Els treballs realitzats al nostre
municipi en aquest sentit s’iniciaven setmanes abans de l’establiment de les primeres mesures per a aturar la Covid-19,
amb la preparació dels protocols d’actuació per a fer front a
l’epidèmia, informant la ciutadania i fent recomanacions per
a evitar la infecció, establint
amb el comitè d’empresa del
consistori les mesures a prendre o amb trobades mixtes
entre responsables municipals
i tècnics per a decidir mesures
a impulsar.
Posteriorment, a partir del
12 de març, es procedia al tan-

El pagament
de tributs
municipals
ha quedat en
suspens durant
els mesos de
març, abril i maig
per donar suport
a les famílies

cament d’equipaments i dels
centres escolars i es promovia
el contacte amb l’Administració o amb els centres d’atenció
primària per via telefònica o
telemàtica.

Les persones amb més
necessitats
Un dels primers objectius de
l’acció municipal en la gestió
de la crisi sanitària està sent la
protecció d’aquelles persones
que es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat. En
aquest sentit, s’han pres mesures com ara la reorganització
del servei del Banc d’Aliments
o la distribució de targetes
moneder als infants beneficiaris de beques menjador per a
garantir les necessitats bàsiques de les famílies que es troben en risc d’exclusió social. A
banda, també s’ha promogut
un servei de teleassistència
excepcional i gratuït per a les
persones de més de 65 anys.
De la mateixa manera, s’ha
ajornat el pagament dels tributs municipals per a aquest

2020 durant els mesos de
març, abril i maig per a reduir
l’impacte del confinament
forçós sobre les economies
familiars, que s’han vist afectades per la situació. A més,
el consistori s’ha compromès
a tractar de manera individual
els casos que afectin persones
en situació de vulnerabilitat.

El comerç, a casa
Les restriccions de mobilitat establertes, recordades a
través de megafonia per Protecció Civil, han fet imprescindible canviar els hàbits del
conjunt de la ciutadania. Per
tal de facilitar el confinament,
l’Ajuntament ha fet un recull
dels comerços del municipi
que ofereixen productes a domicili, el qual es pot consultar
al web municipal.
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Mesures generals de prevenció

Aturar el
coronavirus és una
responsabilitat
compartida
Des de l’Ajuntament de Viladecavalls es
recorden algunes de les mesures que
podem prendre per a frenar l’epidèmia
n El coronavirus SARS-CoV-2

és el responsable de la malaltia coneguda com a Covid-19.
Com qualsevol altre virus, es
transmet a través de les mateixes persones que hi han
estat infectades i, tot i que
presenta símptomes lleus en
un 80 % dels casos, pot posar
en risc especialment aquelles
persones de més edat o que
pateixen altres patologies. Fins
al moment no es disposa d’un
tractament específic ni d’una
vacuna, per la qual cosa el principal objectiu que s’han marcat les autoritats sanitàries és

aturar-ne la propagació. Això
significa que en la lluita contra
el coronavirus tots juguem un
paper fonamental.

Què haig de fer si
crec que pateixo
la malaltia?
Contacteu amb el 061
(CatSalut Respon) i
rebreu les indicacions
pertinents. Eviteu en tot
cas sobresaturar el servei.

Què puc fer per no contreure-la?
[ Renteu-vos les mans de manera freqüent amb aigua i sabó
o solucions alcohòliques al 70 %.
[ Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o
amb la cara interna del colze en el moment de tossir o
esternudar.
[ Eviteu el contacte proper (almenys, una distància de
dos metres), especialment amb persones amb infeccions
respiratòries agudes.
[ Eviteu compartir menjar, estris i altres objectes sense
netejar-los adequadament.

Quines restriccions estableix l’Estat
d’Alarma?*
Per tal de dificultar els contagis es decretava l’Estat d’Alarma
i es restringien els moviments als espais públics. Ara per ara,
només es pot circular pels carrers quan sigui estrictament
necessari i sempre de manera individual. Entre els
desplaçaments permesos estan els realitzats per a adquirir
aliments, medicaments o productes de primera necessitat;
per a tenir cura de persones grans, menors, persones
dependents o amb discapacitat; desplaçaments a entitats
financeres; per força major; per dirigir-se al lloc de treball, o
per a acudir a instal•lacions sanitàries.

* En el moment del tancament d’aquest número del Vilactiva
aquestes eren les principals mesures vigents. Mantingueu-vos
informats de l’actualitat a través del web i les xarxes socials
municipals o del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.
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L’Ajuntament es
prepara per a la
instal·lació de
plaques solars
n Properament s’iniciaran els

treballs per a la col·locació a
la coberta de l’ajuntament de
plaques fotovoltaiques que
permetran abastir d’energia
elèctrica l’edifici. L’actuació
s’emmarca en les mesures de
lluita contra el canvi climàtic
que recull el Pla d’Acció Municipal per a la present legislatura.
L’actuació, finançada al 50 %
per la Diputació de Barcelona
i en l’altre 50 % per l’Instituto
para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) i el Fons

Euopeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), té un termini
d’execució previst de 15 mesos.

La instal·lació
de les plaques
es finançarà
íntegrament amb
la subvenció
de diverses
administracions

Queden enllestides les obres
d’emergència realitzades a la carretera
de Sant Llorenç

Posposada l’obra de millora de la
depuradora de Can Gonteres per
seguretat davant la Covid-19

L’actuació ha estat provocada pels danys que va causar
el pas del temporal Glòria pel municipi

La mesura preventiva es prenia abans de l’enduriment
de les mesures per part del Govern central

n El passat 21 de febrer queda-

n Amb la voluntat de preservar

ven enllestits els treballs duts a
terme a la carretera de Sant Llorenç per a reparar els desperfectes provocats pel temporal
Glòria. L’actuació, destinada a
reforçar-ne el talús, ha suposat
la construcció de dues noves
esculleres de pedra, la col·lo-

cació de nous drenatges, la
retirada de la terra que s’havia
desprès, el refinament del talús
i la retirada de la malla afectada
per les esllavissades. Els danys
es van veure reduïts gràcies a la
instal·lació d’una malla en una
actuació anterior.

la salut de les persones treballadores, l’Ajuntament de Viladecavalls procedia a la suspensió de les obres previstes per a
millorar el servei que ofereix la
depuradora de Can Gonteres.
L’actuació que afecta l’equipament, que ha quedat obsolet,

es troba inscrita en el marc del
Programa de millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals de la Diputació
de Barcelona. La decisió es
prenia prèviament a la reducció de l’activitat econòmica
decretada des de Madrid el 29
de març.
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L’Escola Rosella també ha visitat
l’ajuntament en el marc del programa
«Coneix Viladecavalls»
Els alumnes participants
van tenir la possibilitat de
conèixer com funciona el
seu consistori
Alumnes de tercer de
primària de l’Escola Rosella visitaven, aquest passat 3 de març,
l’ajuntament del municipi i,
posteriorment, realitzaven un
recorregut per la població, una
n

sortida emmarcada en el programa «Coneix Viladecavalls».
Durant la visita al consistori,
els infants van poder traslladar
els seus dubtes a l’alcaldessa,
Cesca Berenguer, i van participar en la simulació d’una sessió
plenària en la qual van aprovar
per unanimitat la col·locació
d’una bateria de contenidors a
la seva escola.
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L’Ajuntament reclama al Departament
d’Ensenyament la reparació del mur de
l’escola Rosella
Des del consistori es demanaven diverses actuacions
de millora dels centres educatius
n Aquest passat 28 de febrer,

l’alcaldessa de Viladecavalls,
Cesca Berenguer, acompanyada pel regidor d’Educació,
Marc González, es va reunir
amb responsables dels Serveis
Territorials del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Durant la trobada, el

consistori reclamà l’inici de les
obres de reparació del mur del
pati inferior de l’escola Rosella,
que es troba malmès des del
darrer episodi de pluges fortes.
De la mateixa manera, es va
demanar també un increment
de la inversió en el conjunt dels
centres educatius.

Llum verda al Pla
Local de Seguretat
amb perspectiva de
gènere
n La Junta Local de Seguretat,

amb participació dels responsables municipals i dels cossos
de seguretat que treballen a Viladecavalls, aprovava durant la
seva trobada del passat 24 de
febrer el Pla Local de Seguretat.
Aquest pla, redactat com a prova pilot amb el suport de la Diputació de Barcelona, destaca
per la seva voluntat de resoldre
desigualtats de gènere en l’àmbit de la seguretat pública. La
reunió de la Junta també servia, entre altres qüestions, per

a exposar les xifres de delictes
de l’any passat, durant el qual
aquests es reduïren un 33 %,
un 50 % pel que fa en concret
als robatoris.

Els delictes s’han
reduït durant el
2019 al nostre
poble en un 33 %
respecte de l’any
anterior
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Saps que estem
treballant per
un Viladecavalls
sostenible?
El municipi desenvolupa un conjunt
d’actuacions emmarcades en els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
n L’educació de qualitat, la

igualtat de gènere o l’acció
climàtica són algunes de les 17
fites que estableix Nacions Unides dins dels seus Objectius de
Desenvolupament Sostenible i
que formen part del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 20192023. Aquests objectius, que
es troben a l’esperit de nombroses actuacions municipals,
se situen en el marc de l’Agenda 2030, la proposta de l’ONU
per a promoure el desenvolu-

pament global. Cadascun dels
objectius establerts inclou
diversos assoliments, fins a un
total de 169, que tenen l’any
2030 com a data per a la seva
materialització.
L’Ajuntament de Viladecavalls ha volgut mostrar el seu
compromís amb aquest desenvolupament global sumant-se
als ODS. En aquest mateix
número del Vilactiva podreu
trobar les actuacions que s’hi
relacionen, directament iden-

tificades amb el logotip de
l’objectiu corresponent, per tal
que pugueu constatar el grau

de participació municipal en
l’aspiració d’aconseguir viure
en un món més sostenible.

ABRIL 2020
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| ABRIL 2020 | ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
JUNTS PER VILADECAVALLS

Amb força contra el Covid-19

Des d’aquestes línies, volem donar les gràcies a totes les persones que estan cada dia treballant i lluitant contra la pandèmia del coronavirus.
Gràcies a tot el cos de sanitaris, metges, infermeres, personal d’atenció a la gent gran i dependents, treballadors i treballadores socials. Gràcies als
cossos de policia, bombers, Protecció Civil i emergències sanitàries. Gràcies als treballadors de la neteja i del transport. Gràcies a tots i totes les que
cada dia ateneu de cara al públic en farmàcies i comerços d’alimentació. Gràcies a tots els treballadors i treballadores municipals, a tots els membres
de la corporació, regidors i regidores de tots els partits polítics. I, sobretot, moltes gràcies a tots els veïns i veïnes de Viladecavalls que, de forma
modèlica, esteu atenent el confinament a casa.
Des de l’equip de govern, estem treballant per donar una resposta al màxim d’acurada i, sobretot, efectiva per a cobrir les necessitats de
tots els col·lectius del nostre municipi. Cada dia aneu rebent actualitzacions d’informació; sobretot, utilitzeu els canals d’informació oficial i no feu
cas d’informacions no verificades.
D’aquesta, ens en sortirem plegats; som un model de poble i ho seguirem sent! Ànims i ens teniu a disposar. #TreballemJuntsXViladecavalls
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

#TreballemJuntsperViladecavalls

ERC

Per al que calgui

Aquest mes d’abril, en el context de confinament en què ens trobem a causa de la proliferació del virus SARS-CoV-2, creiem que el missatge que hem
de transmetre des del grup municipal d’ERC Viladecavalls ha de ser diferent dels que sempre fem.
En aquestes línies volem mostrar tot el nostre suport a l’equip de govern i als treballadors i treballadores del consistori que realitzen dia a dia les
tasques més essencials del nostre municipi, així com a totes persones que treballen oferint els productes de primera necessitat i a les famílies que
han de gestionar aquesta difícil situació. En aquest sentit, volem transmetre el nostre oferiment per a qualsevol cosa a què puguem contribuir en
aquesta situació.
Per acabar, també volem enviar una forta abraçada als professionals sanitaris que estan lluitant al peu del canó per acabar amb aquest virus.

Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Força i ànims! #EnsEnSortirem
Des de Fem Viladecavalls volem enviar tot l’escalf a les persones malaltes o que hagin perdut un ésser estimat. Estem al vostre costat per al que
calgui.
També, un reconeixement enorme als treballadors i treballadores municipals, al personal sanitari, de l’alimentació, dels transports o d’emergències, que aquests dies no poden parar. Farem el que estigui a les nostres mans per a dignificar la vostra feina i els serveis públics quan tot hagi passat.
Sou imprescindibles sempre.
Als i les que esteu a casa i als i les que no podeu: cuidem-nos, estimem-nos i siguem forts. Valorem el que tenim i el que som, prenguem
consciència i aprenguem molt durant aquests dies. #EnEnSortirem.

FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Covid-19, Estado de Alarma y Viladecavalls
Muchas son las alteraciones causadas en nuestro día a día por el confinamiento, pero debemos buscar el equilibrio emocional tomando todas las
precauciones y medidas para evitar el contagio, sin huir de responsabilidades ni viviendo en el pánico permanente.
Ningún responsable político nace enseñado ante estas situaciones, pero nos dejamos aconsejar por los expertos y especialistas de cada área. Más
adelante tendremos el tiempo y la serenidad para medir la magnitud y el impacto social y económico, pero hoy por hoy hay que preservar la salud
y, en definitiva, la vida.
Las informaciones y noticias cambian cada instante, hay que huir de los fakes, memes, audios y evitar crear un entorno paralelo que no ayuda en
absoluto, confiando, pues, en los canales de información fiables y oficiales.
Vilacavallencs i vilacavallenques, mantinguem la calma i cuideu-vos, ho estem fent molt bé.
Marc González Roldán
www.socialistes.cat/viladecavalls

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT

#YoMeQuedoEnCasa
En este artículo, no podemos hablar de otro tema que no sea el Covid-19, un virus al que no hemos dado importancia en la sociedad hasta tenerlo
encima. Necesitamos ser responsables y seguir en nuestros hogares. Desde el Ayuntamiento se sigue trabajando de otra manera, utilizando las herramientas tecnológicas, y desde aquí, dar las gracias a todos y todas las personas —como técnicos, policía, Protección Civil, brigada de obras y más
gente— que siguen al pie del cañón, que son la cara no visible de nuestro consistorio, para velar que todo salga bien ante esta pandemia. También,
agradecer la actuación ejemplar de todos los ciudadanos que seguimos confinados en casa. Por último, y más importante, también, dar las gracias a
esos héroes sin capa, a todos los profesionales y personal sanitario de todos los hospitales, que se exponen sin reservas para ganar la batalla a este
virus invisible que se está llevando a nuestros mayores. Necesitamos cuidar de ellos. Yo, como la mayoría de la sociedad, estamos intranquilos, pero
estoy convencido de que saldremos de esta en un plazo muy breve, más fuertes y con los hábitos cambiados, pero, sobre todo, y no me canso de
decirlo, QUÉDATE EN CASA.
mendezdc@viladecavalls.cat
TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.
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Viladecavalls
es disfressa per
Carnaval
La comparsa «Save the World Forever»
aconseguia el premi Rei Carnestoltes
n Una quinzena de comparses

prenia part aquest passat 29
de febrer en la celebració del
Carnestoltes al municipi. La
tradicional rua, que culminava amb el sopar al pavelló Se-

bastià Homs, tornava a ser-ne
un dels moments centrals. Un
cop realitzades les coreografies, el jurat va atorgar el premi
Rei Carnestoltes a la comparsa
«Save the World Forever».

La resta de guardons van ser:
[ Millor disfressa del públic: «Show TV»
[ Millor actitud: «El porronet»
[ Millor coreografia: Al Compàs amb el tema «Cabaret
Tropicana Cuba»
[ Millor missatge: «Vilaoceans»
[ Millor vestuari: «Vila “detox” & the cibergoths»
[ Millor carrossa: «Supercalifragilisticoespialidoso TEAM»

El coronavirus
el podem aturar entre tots
i totes!

#JoEmQuedoACasa
Cultura i lleure

per a passar el confinament
Al llarg dels darrers dies han aparegut nombrosos recursos al nostre abast
per a poder fer front als dies que hem de passar confinats/des a la nostra pròpia llar
per a provar d’evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Música, literatura i còmics, videojocs, la visita a museus virtuals...
El web Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya ens ofereix un ampli recull de les propostes
de l’àmbit cultural que han sorgit per a animar-nos a mantenir el confinament.
Les podeu trobar a través del següent codi QR

