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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
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

CALENDARI FISCAL PER AL 2020
CONCEPTE

TERMINI

Impost sobre béns immobles urbans no domiciliat

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Impost sobre béns immobles urbans domiciliat i fraccionat

Data de cada fracció: 04/05/2020,
01/07/2020, 01/09/2020 i 02/11/2020

Impost sobre béns immobles rústics

Del 03/07/2020 al 04/09/2020

Impost sobre béns immobles rústics construïts

Del 03/07/2020 al 04/09/2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Del 02/03/2020 al 04/05/2020

Impost sobre activitats econòmiques

Del 18/09/2020 al 18/11/2020

Taxa per gestió de residus domèstics no domiciliada

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Taxa per gestió de residus domèstics domiciliada i fraccionada

Data de cada fracció: 02/06/2020 i
01/10/2020

Taxa per gestió de residus comercials no domiciliada

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Taxa per gestió de residus comercials domiciliada i fraccionada

Data de cada fracció: 02/06/2020 i
01/10/2020

Taxa per entrada de vehicles (guals)

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Impost sobre béns immobles de característiques especials

Del 04/05/2020 al 06/07/2020

Els festius locals per al 2020
Aquest 2020 les dates aprovades com a festivitats locals són el 13 de juliol,
amb motiu de la Festa Major de Viladecavalls, i l’11 de novembre, amb motiu
de la Festa de Sant Martí.

@ajviladecavalls

ajviladecavalls

Ple municipal extraordinari
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovar el conveni de
col·laboració amb FCB ESCOLA
tecnificació i exempció de la
taxa d’ús de les instal·lacions
esportives municipals

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

Aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla
General d’Ordenació a l’àmbit
del Pla Parcial núm. 13 (Turó de
Can Mitjans)

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

Aprovar inicialment el Pla
Economicofinancer per als
exercicis 2019-2020

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

EN CONTRA ABSTENCIÓ

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

El PAM, un compromís públic amb Viladecavalls
Com volem que sigui Viladecavalls
després d’aquests quatre anys
de mandat? Quines són les prioritats estratègiques per al nostre
desenvolupament? Amb quines
actuacions concretes assolirem
els nostres objectius? El dia a dia
d’una administració local és, sovint, complex, ja que ens obliga
a atendre nombroses qüestions
relacionades amb els serveis que
oferim als veïns i les veïnes o amb
la cura dels espais públics. Però els
ajuntaments hem de saber tenir
també una perspectiva més àmplia que ens permeti planificar el
disseny del model de població al
qual aspirem.
D’aquesta inquietud neix el Pla
d’Actuació Municipal (PAM) de Viladecavalls 2019-2023, un document que incorpora més de 150
propostes concretes a desenvolupar al llarg d’aquests quatre
anys. Es tracta d’un pla amb un doble valor: d’una banda, ens ajuda a
fixar el full de ruta del mandat i, de
l’altra —i potser fins i tot amb més
importància—, és un compromís
públic que assumim com a Administració davant de la ciutadania.

Qualsevol veí
o veïna té a la
seva disposició
la possibilitat de
consultar el PAM
i avaluar-ne
el grau
d’acompliment

Qualsevol veí o veïna té a la seva
disposició la possibilitat de consultar el PAM i avaluar-ne el grau
d’acompliment. Fem, d’aquesta
manera, una passa més a favor
de la transparència en l’acció
de govern posant des del primer
moment, si em permeteu l’expressió, les cartes a sobre de la taula.
Aquest fet és ja, per si sol, una garantia que es faran tots els esforços
per a assolir els propòsits que ens

hem marcat. Lluny de la idea que
les promeses polítiques s’escriuen
sobre paper mullat, volem realitzar
propostes fermes.
Sempre hem dit que volem
governar a peu de carrer i amb
les portes i finestres de l’ajuntament ben obertes. Però aquest és
un propòsit que va en dos sentits,
ja que implica els representants
polítics i també els vilacavallencs i
les vilacavallenques.
Voldria aprofitar, doncs, aquest
espai per a convidar-vos a consultar el PAM i a prendre part
en totes aquelles mesures relacionades amb la transparència i
amb el govern obert que desenvolupem. Vosaltres heu de ser el
motor que ens impulsi i que ens
faci avançar. Confio plenament en
la maduresa democràtica que hem
assolit i en la capacitat que tenim
per a decidir qui i com volem ser.
La vostra inquietud i la vostra
capacitat de participació són essencials per a construir Viladecavalls. Un poble no és ni pot ser el
projecte d’un pocs; un poble és
un projecte que construïm entre
tots i totes.
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El PAM, un full de ruta per
al desenvolupament del
municipi durant el mandat
L’Ajuntament de Viladecavalls presenta el Pla d’Actuació Municipal, amb
més de 150 actuacions a desenvolupar entre el 2019 i el 2023
n Amb l’inici del 2020, l’equip

de govern municipal ha fet públic el Pla d’Actuació Municipal
2019-2023, un document en el
qual es recullen quins són els
principals eixos de l’acció municipal per al present mandat
i les actuacions concretes que
s’hi han d’anar desenvolupant.
La voluntat municipal és que
aquest sigui un document viu
que recull les necessitats i els
suggeriments de la població,
i que, en cas de ser necessari, es pugui modificar al llarg
d’aquests anys.

El document
El PAM es divideix en quatre
grans àmbits: el de la presidència-alcaldia, en què es recullen actuacions relacionades
amb els recursos humans, la
convivència o la participació;

El Pla és una
eina que
garanteix la
transparència
sobre els
compromisos
municipals i el
seu compliment

l’àmbit de serveis i atenció a la
ciutadania, amb actuacions sobre esports, cultura, joventut o
educació, entre d’altres; l’àmbit
de gestió econòmica, amb mesures dirigides al comerç o a
l’ocupació, i, finalment, l’àmbit
de territori i sostenibilitat, en
el qual trobem actuacions me-

diambientals, de manteniment
de la via pública o relacionades
amb la mobilitat, per exemple.

L’objectiu
A més de disposar d’un full
de ruta per a l’acció municipal, el Pla d’Actuació Municipal és també una eina per a la
transparència i la participació
ciutadana. A més de poder recollir aportacions dels veïns i
les veïnes, la seva publicació
permet que es pugui consultar
quin és el grau d’acompliment.
D’aquesta manera, dins de les
diverses polítiques de transparència que desenvolupa,

l’equip de govern adopta un
compromís públic sobre quines
seran les accions que es duran a
terme al llarg d’aquests quatre
anys de mandat i facilita que
qualsevol persona ho pugui
constatar.
En la redacció del PAM s’han
integrat també els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) de l’Agenda 2030, amb
la voluntat de crear un projecte
de poble que sigui integrador,
que lluiti contra la desigualtat
i la injustícia, que treballi per
erradicar la pobresa, la salut i
la igualtat de gènere i que sigui
sostenible.

Si voleu consultar el document
complet podeu descarregar-lo
escanejant el codi QR.

FEBRER 2020

Algunes actuacions
destacades en el PAM
D’entre les més de 150 actuacions que recull
el PAM de Viladecavalls se’n poden destacar
algunes com ara:
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ÀMBIT DE GESTIÓ ECONÒMICA,
PROMOCIÓ I INNOVACIÓ
[ Projecte de millora en els polígons d’activitat econòmica
de Viladecavalls:
• Projecte de millora de la mobilitat
• Projecte de millora de l’eficiència energètica en
l’enllumenat públic
[ Accions de dinamització i promoció del comerç

ÀMBIT DE
PRESIDÈNCIA-ALCALDIA
[ Desenvolupar les competències dels treballadors
municipals per a oferir un bon servei a la ciutadania
(formació)
[ Desenvolupament del servei de videovigilància
[ Pla de mesures per al foment del civisme i la convivència
a Viladecavalls
[ Creació de guies per a la ciutadania relacionades amb
l’administració electrònica
[ Desenvolupament dels sistemes de relació directa entre
l’Ajuntament i la ciutadania
[ Millora de l’estructura de servei de l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania al barri de Can Trias
[ Projecte de consulta ciutadana sobre les actuacions a
realitzar en el municipi
[ Desenvolupament del projecte «Casal de Gent Gran
Activa» i implementació del projecte d’acompanyament
de la gent gran per a lluitar contra la soledat

ÀMBIT DE SERVEIS I ATENCIÓ A
LA CIUTADANIA
[ Projecte de cobertura de la pista polivalent de la zona
esportiva de Can Trias
[ Millora dels vestidors de les zones esportives municipals
[ Negociacions amb l’entitat Casal Familiar per a la
possible municipalització de les instal·lacions i l’espai del
Casal Familiar
[ Impuls de la cultura popular fomentant la participació
dels centres escolars, entitats i altres
[ Dins del programa municipal d’habitatge, desenvolupar
línies de treball per a facilitar l’emancipació dels joves de
Viladecavalls
[ Millora de la mobilitat per a l’accés als centres educatius
[ Projectes de millora i manteniment dels diversos centres
escolars
[ Dins del pla municipal d’habitatge, desenvolupar línies
d’actuació per a la creació d’habitatge social per als joves i
les persones que ho necessitin
[ Programa d’arranjaments en habitatges de gent gran o
de persones amb diversitat funcional
[ Foment de l’efectiva igualtat de gènere, vetllant per la
seva inclusió en totes les normatives i accions municipals

ÀMBIT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
[ Projecte d’enllaç dels carrers Camí de Can Sanahuja i
Cardener amb el carrer Francesc Macià. El projecte consisteix
en zones de passeig i lúdiques, en un entorn natural, per a
poder gaudir-ne en família.
[ Desenvolupament del pla director de clavegueram de
Viladecavalls
[ Continuació de les fases del projecte de millora integral
dels carrer de Can Turu
[ Estudi del soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió
a Can Trias
[ Projecte d’ampliació de la plataforma única del centre
del poble als carrers de Dalt, Nou, Major, Sant Martí i altres
carrers del centre
[ Projecte de millora de les voreres i els cablejats de
companyia en els carrers de Sant Miquel de Guanteres, Can
Turu, la Planassa i Can Corbera
[ Anàlisi i viabilitat d’un nou servei de bus llançadora
Viladecavalls-Terrassa
[ Estudi de la viabilitat d’implementació de sistemes de
corresponsabilitat com el «porta a porta», allà on sigui
viable, a fi de millorar els resultats de la recollida selectiva
[ Implementació de la bonificació per l’ús de la deixalleria de
forma automàtica
[ Adaptació de l’actual Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de
Viladecavalls (PAES) al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el
Clima (PAESC), recollint també compromisos de la Declaració
d’Emergència Climàtica
[ Recerca de finançament i execució de l’obra de la caldera
de biomassa per al complex escola Rosella + escola de
música
[ Disposar de les franges perimetrals contra incendis
adequades
[ Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI)
[ Millora de les estacions de depuració del municipi i
remodelació integral de la depuradora est
[ Treballarem per desenvolupar un circuit de camins de
ronda que comuniqui el municipi entre el seus diversos
barris.
[ Ordenança reguladora de males olors a Viladecavalls
[ Increment de la sensibilització i informació de la tinença
responsable i adopcions d’animals en xarxes i mitjans
actuals de difusió

6

| FEBRER 2020

Comença la
reparació del talús
malmès al polígon
de La Bòbila

Enllestida la reparació del camí
forestal de l’Alzinar
n Les fortes pluges del novembre del 2018 van

deixar, entre moltes altres afectacions a la via pública,
desperfectes al camí de l’Alzinar. Aquest mes de
desembre varen quedar solucionats gràcies a una
actuació que ha consistit en la construcció d’una
escullera de pedra i la reparació de l’esvoranc que hi va
aparèixer i que impedia que el camí fos transitable. L’obra
ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’acumulació de pluges registrada des
del novembre del 2018 va provocar-hi
una esllavissada
n Des de mitjan gener i durant tres mesos es treballarà en l’obra

L’Ajuntament promou dues
contractacions a través del
programa de Treball i Formació
n Aquest mes de gener s’han incorporat a la plantilla

municipal dos treballadors contractats a través del
programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de
Catalunya: un tècnic adscrit a un projecte de promoció
econòmica i una auxiliar per a renovar els serveis públics.
Per a més informació sobre els programes del
Servei d’Ocupació Local el trobareu a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic (carrer Nou, 14, telèfon
93 788 71 41) de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 14
hores.

d’urgència destinada a reparar els desperfectes causats al talús
situat a la part posterior del polígon de La Bòbila, on es va produir
una esllavissada de fang i roques per l’acumulació de les pluges
registrades des del 2018, que
va provocar, a més, l’aparició
Els més de
d’un esvoranc que afectava
la línia elèctrica de mitja ten500.000 € de
sió que alimenta la zona.
la reparació se
Les obres, que compten amb un pressupost de
sumen als dos
535.000 €, preveuen la desmilions que ja
brossada de la zona, la retiras’han dedicat
da dels fangs, la construcció
d’un mur d’aproximadament
a actuacions
vuitanta-cinc metres, la red’emergència per
conducció de les aigües cap
les pluges
als dos costats del talús, la
reparació dels tubs de drenatge, la restitució del camí i
l’assegurament de la línia elèctrica, així com donar sortida a les
aigües de les cobertes de les naus afectades.
El cost d’aquesta actuació s’ha de sumar als dos milions d’euros
que ja s’han dedicat a reparar els desperfectes dels diversos temporals que s’han succeït al llarg del darrer any i mig.
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Un nou impuls
al desenvolupament
del Turó de Can
Mitjans
Aprovada una modificació puntual del
Pla General d’Ordenació que permetrà,
entre altres qüestions, la creació d’una
zona per a empreses d’I+D
n En la sessió celebrada el pas-

sat 16 de desembre, el Ple Municipal aprovà per unanimitat
de tots els representants municipals la Modificació puntual
del Pla General d’Ordenació a
l’àmbit del Turó de Can Mitjans.
Entre els principals aspectes
recollits en aquesta modificació destaca la previsió per a la
futura creació d’un parc d’empreses centrat en la innovació.
Aquesta nova zona permetrà la

creació de llocs de treball amb
el benefici afegit que les empreses que s’hi instal·laran, en
estar centrades en la I+D, seran
empreses netes.
La modificació plantejada té
en compte també altres qüestions com un ús més racional
del sòl, ja que n’evita l’ocupació
innecessària per a usos urbans
i per a les infraestructures associades; el desenvolupament
d’una mobilitat més sosteni-

ble; l’establiment de mesures
d’ecoeficiència en la urbanització i edificació que promoguin
l’estalvi energètic, o la integració paisatgística de les actuacions que es duguin a terme en
l’entorn per tal de reduir-ne al
màxim possible l’impacte.
La modificació, aprovada inicialment, destaca també per la
seva voluntat de respectar els
elements històrics i culturals
del Turó de Can Mitjans i incorpora les mesures necessàries
per a garantir-ne la preservació. En aquest sentit, cal recordar que entre el planejament i
la normativa vigent en aquest
sector es troba el Pla Especial
de Patrimoni de la Masia de
Can Mitjans de Guardiola.

Reserva de sòl per a
cementiri
Finalment, l’actuació contempla també la reserva de sòl
per a la possible implantació
futura d’un nou cementiri.
Aquesta és una reserva que ja
existia prèviament i a la qual
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El parc
empresarial
se centrarà en
la innovació
i suposarà la
instal·lació
d’empreses netes
al municipi
estan obligats legalment tots
els ajuntaments per a poder
garantir el sepeli de veïns i veïnes. En tot cas, des de l’actual
equip de govern es dubta que
acabi desenvolupant-se aquest
equipament, atès que els canvis registrats en la preferència
de serveis funeraris al llarg
dels darrers anys indiquen que
cada cop són més habituals les
incineracions. La consolidació
d’aquesta tendència faria que
no calgués, almenys a mitjà termini, plantejar una ampliació
de l’actual cementiri municipal.
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Al costat dels
joves i de les seves
necessitats
L’Ajuntament promou diferents
programes juvenils com l’esplai Crajec,
el reforç socioeducatiu o el servei
Psicojove

n Ser jove és trobar-se en un

moment de desenvolupament
i creixement personal que
comporta tota una sèrie de
necessitats específiques. Amb
la voluntat de donar suport
en aquesta etapa i d’acompanyar el jovent del municipi,
l’Ajuntament de Viladecavalls
desenvolupa diferents programes adreçats específicament
a aquest col·lectiu, entre els
quals trobem l’esplai Crajec.
Dirigit a nens i nenes de 9 a 11
anys, amb aquest esplai es vol
cobrir la necessitat de propostes de lleure que contribueixin,
ja des de la infància, a la cohesió social. L’activitat es desenvolupa els dijous a la tarda amb
voluntaris de la Creu Roja formats com a monitors de lleure.
Les persones interessades han
d’adreçar-se als Serveis Socials
de l’Ajuntament.

L’exposició
«Controles?»,
sobre els
riscos de les
drogues, visita
el municipi
El projecte incorpora les
noves tecnologies per a
informar sobre els riscos
del consum

El projecte de reforç
educatiu
Més enllà del lleure, l’educació
també és una preocupació per
al consistori, que, amb la voluntat de donar suport a infants i
joves de 8 a 13 anys, ofereix

L’espai Crajec
ofereix una
possibilitat
de lleure i de
cohesió social
a infants i
joves d’entre
9 i 11 anys del
municipi

el projecte de reforç educatiu
que, al nucli urbà, té lloc a l’espai de l’Altell i, a Can Trias, al
centre cívic Paco Cano. S’hi treballen les possibles mancances
acadèmiques i, si s’escau, s’actua sobre possibles problemàtiques personals o socials que
puguin afectar els menors.

El servei Psicojove
En algun moment de la vida,

n Del 15 de gener al 3 de fe-

brer, el nostre municipi rep
l’exposició «Controles?». Els
baixos de la biblioteca Pere
Calders acullen aquesta mostra
promoguda per la Diputació de
Barcelona i que s’adreça tant a
joves adolescents com a les
seves famílies. La voluntat és,
entre altres qüestions, donar a
conèixer els factors de protecció per a prevenir el consum de
drogues i promoure actituds
responsables entre els joves, i
fer-ho a través de la interacció
i les noves tecnologies.

entre els 12 i 29 anys, ens podem trobar amb la necessitat
d’un assessorament psicològic.
Des de l’Ajuntament de Viladecavalls, els Serveis Socials proposen el servei Psicojove, a través del qual es posa en contacte
professionals de la psicologia
amb joves del nostre municipi
per tal que aquests puguin disposar d’eines i recursos per al
seu benestar emocional.
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Oberta la consulta
sobre la idoneïtat
d’un equipament
sociocultural
a Can Trias
Del 3 al 16 de febrer es troba obert el
termini per a opinar sobre la possible
construcció
n Davant la polarització d’opi-

nions que es constatava al voltant de la creació d’un equipament sociocultural a la plaça
Roc Blanc, l’Ajuntament va optar per obrir un procés de participació ciutadana que permetés
decidir si el projecte es tira en-

davant o no. Ara ja podem donar-hi la nostra opinió, i podem
fer-ho a través de dues vies: mitjançant les butlletes de votació
que s’han distribuït o a través
del web municipal. El termini
establert per a prendre part en
el procés és del 3 al 16 de febrer.

La consulta arrencava amb
dues reunions informatives:
la primera implicava les diferents agrupacions polítiques
del municipi, mentre que a la
segona es convocà les entitats
del barri de Can Trias. En les trobades s’exposava el projecte de
l’equipament per tal de sumar
les aportacions de les diverses
persones convidades, explicant
tant la proposta d’ubicació
com aspectes relacionats amb
la construcció. Des de l’Ajunta-

L’Ajuntament de
Viladecavalls ha
manifestat que
es respectarà
la decisió de la
majoria
ment existeix el compromís de
respectar la decisió que sorgeixi
del procés.

La contenció en la
recaptació marca els
impostos, preus i
taxes per al 2020
Les ordenances fiscals aprovades per
al present exercici estableixen una nova
congelació de l’IBI i noves bonificacions

n La major part d’impostos,

preus públics i taxes que haurem de pagar a l’Ajuntament de
Viladecavalls enguany es mantindran en els mateixos nivells
que l’any 2019. Aquest fet és especialment significatiu en el cas
de l’impost sobre béns immobles (IBI), que manté congelat
el seu tipus impositiu en 0,578
des de l’any 2016. La voluntat
municipal és no incrementar la
pressió fiscal sobre les econo-

mies familiars i, tot i així, mantenir l’actual nivell de prestació
de serveis.
De la mateixa manera, s’incorporen i es milloren bonificacions amb propostes com la inclusió de beneficis fiscals per a
famílies en què hi hagi un membre amb una discapacitat reconeguda del 65 % i uns ingressos
que no superin en 5,5 vegades
el salari mínim interprofessional, o l’increment en les bonifi-

S’incrementen
les bonificacions
per l’aplicació
de mesures
de respecte
mediambiental

cacions per l’ús de dispositius
d’aprofitament de l’energia solar o per autocompostatge.
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Pressupost municipal 2020
Una de les tasques més importants com a equip de govern és la de treballar el pressupost municipal per a l’any en curs, ja que marca les línies
estratègiques així com les inversions a realitzar.
Des que estem al Govern els hem negociat amb tots els grups municipals i, seguint amb la mateixa premissa negociadora, ja s’ha informat
tots els partits que en breu hi mantindrem converses. Per a alguns sembla que anem tard, però no és així, ja que és més important comptar amb un
pressupost realista i viable. Els fenòmens meteorològics adversos que hem estat patint al municipi des del novembre del 2018 han suposat una
inversió no contemplada de més de 2,5 milions d’euros. Gràcies a la bona gestió econòmica que estem fent al nostre ajuntament, hem pogut
fer front a aquesta despesa sense haver-nos d’endeutar. Ara toca fer un estudi molt acurat de les finances disponibles i valorar detingudament
cadascuna de les accions a realitzar, i aquesta feina requereix una mica més de temps.
Estiguem, però, tranquils, perquè en breu Viladecavalls coneixerà el pressupost per al 2020 i les propostes que inclourà.
Seguim, doncs, amb la feina ben feta i #treballemjuntsperviladecavalls.
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

«Al febrer has de llaurar el que al març vulguis sembrar»

Després de les festes de Nadal, i un cop havent tornat al dia a dia en el municipi, hi ha una cosa del curs polític que s’apropa: el Pressupost.
Durant el mes de febrer convé estovar la terra uns dies abans de la sembra per tal que les llavors arrelin fàcilment. Si portem la dita al Pressupost,
podríem dir que per a aprovar un pressupost, que és la guia de la política a executar en qualsevol administració, cal parlar; i, per parlar, no val això
d’anar a quatre entitats del municipi i després dir que és un pressupost de gran consens.
Des de l’oposició, encara no se’ns ha comentat absolutament res. Anem molt tard, perquè és un tema que hauríem d’haver parlat al desembre,
però bé, suposem que compten amb l’aritmètica que ja els dona la majoria i possiblement s’estalviïn parlar amb la resta de grups de l’oposició.
Nosaltres, com a caps de l’oposició, sempre hem mostrat la nostra voluntat de sumar pel municipi, i es pot demostrar amb les intervencions que
fem als plens mensuals i amb accions concretes com, per exemple, la moció presentada el passat mes de gener per treballar per la bonificació de
fins a un 95 % pels habitatges llogats amb renda limitada i per imposar un recàrrec del 50 % de l’IBI pels habitatges buits. #teiximpoble
#teiximviladecavalls
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Emergència climàtica: de les paraules als fets
Des de Fem Viladecavalls vam impulsar la Declaració de l’Emergència Climàtica al nostre poble ja al juliol del 2019, esdevenint així un dels primers
municipis de la comarca a fer-ho. Un dels compromisos d’aquella declaració era començar a treballar en un pla d’actuació municipal per a adaptar-nos i lluitar pel clima des de Viladecavalls.
Des d’aquella data, hem dit repetidament al Govern i a l’alcaldessa que aquesta hauria de ser una qüestió a treballar de manera urgent i consensuada. De moment no hi ha cap resposta més enllà de bones voluntats expressades a la revista municipal.
No tenim planeta de recanvi i, malauradament, també a Viladecavalls, no parem ni pararem de patir les conseqüències del canvi climàtic en forma
de fenòmens meteorològics adversos com temporals de pluges i vent.
Seguirem pressionant per a disposar ja d’un document amb compromisos i mesures concretes, quantificables, amb indicadors clars, i un
calendari a seguir.
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC
Bienvenidos al 2020. Desde el PSC de Viladecavalls os damos la bienvenida a este nuevo y húmedo año. El 2020 nos ha presentado un gobierno de
coalición en la Moncloa por primera vez en esta etapa de democracia, un gobierno ilusionante que, con muy poquitos pasos, ha recorrido ya largas
distancias. Esta investidura y esta nueva manera de gobernar han levantado ampollas en los sectores más conservadores y carcas de la sociedad, que
han apostado por la crispación y la crítica destructiva. Desde la izquierda socialdemócrata, estamos comprometidos, desde el municipalismo hasta
la política nacional, en mantener una sociedad cohesionada, con una educación y una sanidad públicas de calidad como pilares básicos del Estado
del Bienestar, así como en blindar las pensiones y aumentar el Salario Mínimo Interprofesional y en detener el avance de según qué ideologías, con
formación y criticismo.
Desde el equipo de gobierno, este 2020 lo encaramos con mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando por el municipio y por todos los
vecinos y vecinas, con viejos y nuevos proyectos y nuevas maneras de hacer, como la consulta del barrio de Can Trias, que esperamos que sea muy
participativa.
www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT
Terminan unas Navidades, incluidos los Reyes Magos de Oriente, llenas de ilusión y magia. La valoración es muy positiva en las dos cabalgatas de
nuestro municipio. Agradecer a todos los participantes vuestro apoyo para que todo saliera genial.
En clave política, seguimos elaborando los presupuestos municipales para que este año 2020 podamos llegar a un consenso entre todas las partes. Debemos tener altura de miras.
Este año hemos introducido la novedad de que los temas importantes del municipio los decidiremos entre todos, y serán los vecinos de Can Trias
los que, en los próximos días, podrán decidir si quieren un centro sociocultural para actividades en el barrio.
No quisiera acabar sin recordar que tenemos un mes importante, con nuestros carnavales, que cada año nos sorprenden con novedades por parte
de los participantes y que seguro que este año no será menos. Demos la bienvenida al Rei Carnestoltes.
Un saludo.
mendezdc@viladecavalls.cat
TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.

FEBRER 2020

El municipi
reconeix l’esforç
dels seus
esportistes amb
la quarta Gala
de l’Esport
Aquest proper 28 de març
se celebra l’esdeveniment
amb una vetllada oberta
al conjunt de la població
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n Viladecavalls tornarà a po-

sar en relleu l’esforç dels seus
esportistes; serà el 28 de març,
amb la quarta Gala de l’Esport,
l’esdeveniment en el qual es
lliuraran premis en tres categories diferents: el reconeixement
de les entitats a una persona
que en forma part, la modalitat
individual al millor i a la millor
esportista del 2019 i el premi
de Reconeixement Honorífic
de l’Esport de Viladecavalls
que atorga l’Ajuntament a una
persona, col·lectiu o esdeveniment esportiu.

Els Reis Mags
tornaven a portar
la il·lusió a
Viladecavalls
Per primera vegada al nostre poble,
l’encarregada de recollir les cartes va
ser la patgessa Martina
n Centenars de famílies sor-

tien als carrers de Viladecavalls
el passat 5 de gener per tal de
donar la benvinguda a Melcior,
Gaspar i Baltasar, que tornaven
a visitar-nos per omplir de regals el municipi. Un cop més,
durant tot el recorregut de la
Cavalcada es va realitzar el tra-

dicional lliurament de regals
porta a porta. Com a novetat
respecte d’anys anteriors, en
aquesta ocasió l’encarregada
de recollir les cartes va ser la
patgessa Martina: d’aquesta
manera s’incorporava a la celebració un personatge femení.

Un any més, els
Reis van deixar
regals porta a
porta durant el
seu recorregut
pel nucli urbà
Gràcies a la participació de
nombroses persones voluntàries i al suport de Protecció
Civil i de la Policia Local, la jornada va transcórrer sense incidents destacables.

agenda

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS DE
L’AJUNTAMENT

FEBRER 2020

Dilluns 10

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA:
INTEMPERIE, DE JESÚS
CARRASCO
A càrrec de David Yeste

Dimecres 12

15 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE 0-3
Per a nenes i nens de 0 a 3
anys
A càrrec de Mercè Martínez,
d’Un Conte al Sac
Amb inscripció prèvia a la
biblioteca o al telèfon
937 341 802

Divendres 21

15 H, VOLTANTS DE LA
MASIA DE CAN TURU I PATI
DE L’ESCOLA
n RUA CARNESTOLTES
ESCOLA ROSELLA
Rua a l’entorn de la masia i
balls al pati de primària
Organitza: Escola Rosella
18 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE PREPARATS
AMB PLANTES
MEDICINALS
A càrrec d’Olieu
Taller per a joves i adults
Amb inscripció prèvia a la
biblioteca o al telèfon
937 341 802

Dissabte 22

17.30 H: CONCENTRACIÓ
DAVANT L’ESCOLA ROC
BLANC
n CARNESTOLTES DE
CAN TRIAS

A continuació: Rua pels
carrers del barri
En acabar: Lliurament
de premis a les millors
disfresses a la plaça Nova
(llar d’infants)
Organitzen: AMPA Escola
Roc Blanc, As-Cultural, Can
Trias Comerç, Associació de
Veïns de Can Trias, UD Can
Trias i Associació Grup de
Dones de Can Trias

Dimecres 26

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n HORA DEL CONTE
Per a nenes i nens de 4 anys
endavant
A càrrec de la Cia. Patawa

Divendres 28

17 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n LABORATORI CREATIU
DE LLETRES I IMATGES:
«LA MALETA DELS
INVENTORS»
Una experiència especial,
afectiva i vivencial al voltant
de la lectura que perdurarà
en la memòria de les nenes i
els nens!
A partir de 5 anys i amb
acompanyament d’una
persona adulta
Amb inscripció prèvia a la
biblioteca o al telèfon
937 341 802

Dissabte 29

18 H: RUA PELS CARRERS
DEL MUNICIPI I DESFILADA
DAVANT DEL JURAT
21 H: SOPAR DE
CARNESTOLTES AL
PAVELLÓ MUNICIPAL
SEBASTIÀ HOMS

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

n CARNESTOLTES 2020
Durant el sopar es durà
a terme el lliurament de
premis de les comparses i
disfresses guanyadores

EXPOSICIÓ
«CONTROLES?»
Del 15 de gener al 3
de febrer
Exposició itinerant que
incorpora la interacció
i les noves tecnologies
per informar sobre els
riscos de les drogues
i com prevenir-ne el
consum
Lloc: Sala baixos de la
biblioteca

AVANÇAMENT
MARÇ
28 DE MARÇ DEL 2020
A LES 21 H
4A GALA DE L’ESPORT
DE VILADECAVALLS
Un esdeveniment obert
a tothom que té com a
objectiu el reconeixement
a les entitats i esportistes
que, amb el seu treball
i esforç, promouen els
valors de l’esport tant a
Viladecavalls com en el
conjunt del territori

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.

