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construcció d’un equipament
sociocultural a Can Trias
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S’avança la sortida de la línia M6
per a facilitar l’entrada a l’institut

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 Amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels alumnes

de Terrassa a l’institut del nostre municipi, Transports
Generals d’Olesa i la Generalitat de Catalunya han
acordat avançar cinc minuts l’hora de sortida de
l’autobús de la línia M6 en un dels seus trajectes. En
concret, el recorregut que abans s’iniciava a les 7.30
hores comença, des del 2 de desembre, a les 7.25
hores.

Tot a punt per al 25è curset
d’esquí a Font Romeu
n Els propers dies 11, 18 i 25 de gener i 1 i 8 de

febrer té lloc la que serà la vint-i-cinquena edició
del curset d’esquí a Font Romeu, promogut per
l’empresa Organitza amb el suport de l’Ajuntament
de Viladecavalls. La proposta ofereix la possibilitat
d’aprendre tres modalitats diferents com són l’esquí
alpí, l’snowboard i l’esquí de fons, i inclou forfet, curs,
trasllat a les pistes, assegurances i operatius sanitaris.

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

937 340 787

Ple municipal ordinari 28 de novembre del 2019
www.viladecavalls.cat

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Lectura i aprovació de l’acta anterior,
del 28 d’octubre del 2019

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

@ajviladecavalls

Aprovació de la modificació de la
plantilla de personal per a l’exercici
2019

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

FEM

ajviladecavalls

Aprovació de la modificació de la
relació de llocs de treball per a l’exercici
2019

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

FEM

Aprovació de l’Expedient de
modificació del pressupost 15/2019
(canvi de finançament de les inversions
de les obres d’emergència)

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

Aprovació de l’Expedient de
modificació del pressupost 16/2019
(canvi de finançament de les inversions
amb préstec)

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

FEM

Aprovació de l’Expedient de
modificació del pressupost 17/2019
(crèdits extraordinaris)

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

ERC i FEM

Aprovació del Compte General
de l’Ajuntament de Viladecavalls i
Viladecavalls Multigestió Pública, SL,
corresponent a l’exercici 2018

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

ERC i FEM

Moció presentada pel grup FEM
Viladecavalls per la creació del Consell
de la Infància de Viladecavalls

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

@ajviladecavalls
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Construïm Viladecavalls entre tots i totes
Des de l’arribada d’aquest equip
de govern a l’Ajuntament de Viladecavalls hem treballat per tal que
la transparència en la nostra gestió i la participació de la ciutadania en les polítiques municipals
estiguessin sempre presents en
la nostra actuació. Entenem que
l’Administració, especialment amb
els avenços tecnològics de què
disposem avui en dia, ha de ser
una eina compartida entre les persones que representem el conjunt
de la població i els mateixos veïns
i veïnes que ens han donat la seva
confiança.
Les polítiques desenvolupades en aquest àmbit han rebut
al llarg d’aquests anys diferents
reconeixements, com l’obtenció
del segell Infoparticipa o els premis
de la III Edició dels Reconeixements
Administració Oberta de Catalunya
i el LocalTic. En poc temps, hem
obert moltes portes i finestres que
permeten tenir una idea exacta i
molt precisa de la feina que duem
a terme.
Recentment hem fet una passa
més en aquest sentit amb els preliminars per a la posada en mar-

Properament
posarem en
marxa un procés
participatiu per a
conèixer l’opinió
de la ciutadania
sobre la creació
d’un equipament
sociocultural a
Can Trias

xa d’un procés participatiu que
ens ajudi a conèixer de manera
precisa l’opinió dels veïns i les
veïnes sobre la construcció d’un
equipament sociocultural a Can
Trias. Després de constatar que hi
existeixen opinions encontrades,
des de l’Ajuntament hem optat per
exposar directament el projecte
a la consideració de les persones
que se n’hauran de beneficiar.

Entenem que aquesta és la manera més honesta de fer política.
Quan l’objectiu que es busca és el
benestar del màxim nombre possible de persones, no té sentit establir actuacions i projectes que puguin ser vistos de manera negativa
per una part àmplia de la població.
Properament es posarà en marxa aquest procés i voldria aprofitar
aquest espai per a convidar-vos a
formar-ne part. Penseu que, com
més gran sigui la quantitat de persones afectades que hi diguin la
seva, més segurs i segures podrem
estar que les decisions que es prenen són les que més representen la
voluntat de la nostra població. Us
puc garantir que l’Ajuntament es
posicionarà en tot moment al costat de la voluntat majoritària.
La nostra és una societat extremadament madura i amb un accés
a la informació com mai s’ha donat en la història de la humanitat.
Aprofitem aquests recursos que
tenim a la nostra disposició per a
eixamplar la democràcia i establir un diàleg obert entre el Govern i la ciutadania. Cada opinió
és valuosa i fonamental.

4

| GENER 2020

L’Ajuntament
reclama al Ministeri
de Foment millores
en la C-58

Recta final de la reparació de
l’esvoranc del carrer Joan XXIII
n Avancen a bon ritme els treballs que es duen a terme

al carrer Joan XXIII, on la formació d’un esvoranc va
provocar la desaparició del pou final on es connectaven
els col·lectors. Les obres ja han completat l’estabilització
dels talussos i la creació d’uns dipòsits provisionals,
mentre que les que es fan al nou pou ja estan en la seva
fase final.

L’alcaldessa demana que s’actuï a la
rotonda d’accés al municipi i s’hi creïn
dues rotondes més
n Aquest passat 11 de desembre l’alcaldessa, Cesca Berenguer,

Propers treballs de reparació al
Camí Vell d’Ullastrell
n Durant el primer trimestre d’aquest 2020 s’espera que

quedi enllestida la reparació del Camí Vell d’Ullastrell,
que es va veure afectat per l’esfondrament d’un talús a
causa dels aiguats. La incidència quedarà resolta amb la
construcció d’un mur o d’una escullera de pedra. De la
mateixa manera, s’està estudiant la possibilitat de reforçar
la il·luminació a la zona.

es reunia al ministeri de Foment amb el director del Servei Tècnic
i el cap de l’Àrea de Planejament, Projectes i Obres de l’esmentat ministeri, Jesús López i Ramón Juanola, acompanyats pel cap
d’obres de la companyia
que executa les del IV
Cinturó, Marc Carmona.
Des del Ministeri
Durant la trobada, Bes’espera que el tram
renguer va exposar la
importància que la roViladecavalls-Abrera
tonda d’accés al munidel IV Cinturó quedi
cipi per la C-58 compti
de manera urgent amb
enllestit l’any 2022
il•luminació, així com la
simplificació d’aquest
element. Des del Ministeri es van comprometre, d’una banda, a
estudiar la instal·lació d’enllumenat i, de l’altra, a canviar la rotonda per una de convencional i a eliminar la via que la secciona
pel mig.
Finalment, s’hi va tornar a demanar la creació de dues rotondes d’accés més, per als trams que passen per davant de Sant
Miquel de Guanteres i Can Trias, i s’hi va parlar de l’evolució de
les obres del IV Cinturó; en concret, s’espera que el tram Viladecavalls-Abrera quedi enllestit l’any 2022.
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La ciutadania
decidirà la futura
construcció d’un
equipament
sociocultural a Can
Trias
Davant les opinions polaritzades
sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament
ha endegat un procés consultiu per
conèixer la voluntat majoritària
n Volen els veïns i les veïnes

de Can Trias que es construeixi
un equipament sociocultural a
la plaça Roc Blanc? A aquesta
pregunta vol donar resposta
el procés participatiu que ha
anunciat l’Ajuntament de Viladecavalls després de constatar
que existeixen opinions polaritzades envers aquest projecte
entre persones que hi estan a
favor i d’altres que s’hi mostren
contràries.

Les primeres passes dutes a
terme en aquest sentit han estat dues reunions informatives
realitzades els dies 9 i 10 de
desembre. La primera d’elles
implicava el conjunt d’agrupacions polítiques del municipi,
mentre que a la segona es convocava les associacions i entitats del barri de Can Trias. En
aquests contactes s’exposava
detalladament el projecte de
l’equipament per tal de poder

sumar les aportacions realitzades pels diferents interlocutors
convidats a participar-hi. Així,
s’explicava des de la idea inicial de l’equipament a la proposta de la ubicació, passant
per altres detalls com són els
materials i el procés de construcció. Entre els aspectes que
centraven les converses destacava l’accessibilitat que oferiria
l’edifici.

El pla de treball per a la
consulta
De la mateixa manera, a les trobades preliminars s’ha exposat
quin és el pla de treball per a
posar en marxa el procés consultiu. Aquest inclourà el desenvolupament d’una campanya
informativa, la contractació d’un
servei extern especialitzat que
garanteixi la transparència de
l’actuació i l’establiment dels
corresponents sistemes de votació, tant presencial com a través d’Internet.
L’únic detall que queda pendent de resolució és la data
per a desenvolupar el procés i
aconseguir-hi la màxima participació possible. En tot cas,
es treballa amb la idea que
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Des de
l’Ajuntament
existeix el
compromís de fer
arribar de manera
transparent tota
la informació
necessària per
a prendre una
decisió

aquest es desenvolupi entre
finals del mes de gener i principis de febrer.
Des de l’Ajuntament de Viladecavalls, a través de la seva
alcaldessa, Cesca Berenguer,
s’ha manifestat en tot moment
la voluntat de fer arribar tota la
informació disponible a la ciutadania amb la màxima claredat. D’igual manera, Berenguer
ha afirmat que el consistori es
mantindrà neutral i acatarà allò
que decideixi la població, independentment que sigui un sí o
un no al projecte.
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Viladecavalls es fa
més segur davant
de possibles
incendis forestals
Finalitzen els treballs a
la franja perimetral de
Can Corbera i part de les
Carenes de Can Turu
n A finals d’aquest 2019 s’han

donat per enllestits els treballs

que des del passat mes de novembre s’han desenvolupat
per a obrir una franja perimetral a Can Corbera i part de
les Carenes de Can Turu. L’actuació, amb un pressupost de
prop de 30.000 €, ha comptat
amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació de Barcelona. La vegetació retirada serà
properament reaprofitada com
a biomassa per a generar energia renovable.

El consistori reconeix una
intervenció meritòria de
dos policies locals
n El passat 28 de novembre tenia lloc a l’ajuntament de

Viladecavalls un acte de reconeixement a dos agents de
la policia local per la seva intervenció per evitar un delicte
d’ocupació d’un immoble al nostre municipi. L’alcaldessa,
Cesca Berenguer, i el regidor de Seguretat i Convivència
Ciutadana, Pedro Nogués, van lliurar una carta de
felicitació als agents.

El municipi reclama
augmentar el perímetre del
Parc Natural de Sant Llorenç
n Viladecavalls aspira que alguns dels espais naturals del

municipi que no compten amb una protecció especial
l’assoleixin, i per aquest motiu, conjuntament amb
els ajuntaments de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i
Castellar del Vallès, ha instat la Diputació de Barcelona i la
Generalitat a tramitar l’increment de l’àmbit de protecció
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El
nostre municipi aspira així a la inclusió de la serra de Coll
Cardús en el parc.

Els bombers
voluntaris
expliquen com
prevenir incendis
a les nostres llars
Amb una xerrada, els
bombers donaren
consells sobre com evitar
els efectes del foc en
aquestes dates
n Les festes de Nadal són un

dels moments de l’any en què

més incendis es poden registrar
a les llars. El guarniment amb
llums o l’ús de les xemeneies i
de la calefacció que són propis
d’aquestes dates poden ser
l’inici d’un foc si no prenem les
precaucions adequades. Per
tal d’ajudar a evitar aquests
riscos, l’Ajuntament promovia,
el passat 11 de desembre, una
xerrada informativa oberta a
tothom, que tingué lloc a la sala
de plens del consistori i va anar
a càrrec dels bombers voluntaris de la població.
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Tres equipaments del
municipi s’abastiran
properament amb
energia renovable
L’escola Rosella i l’escola municipal
de música comptaran amb calderes de
biomassa i la biblioteca, amb plaques
solars
n Dins de les actuacions pre-

vistes en el Pla d’Acció per a
les Energies Sostenibles (PAES)
de l’Ajuntament de Viladecavalls per a lluitar contra el canvi
climàtic, actualment es treballa
en dos projectes que permetran l’ús d’energies renovables

en tres dels principals equipaments del municipi. D’una banda, s’instal·larà una caldera de
biomassa d’estella forestal que
permetrà que l’Escola Rosella
i l’Escola Municipal de Música
Pau Casals puguin disposar
d’aigua calenta. Des del con-

Es posa en marxa un
centre comercial a
l’espai que ocupava
FILVISA
L’Ajuntament ha facilitat l’actuació per
evitar els problemes que originava la
nau abandonada

n Aquest mes de desembre

obria les seves portes al nucli urbà del nostre municipi un nou centre comercial.
Més enllà del que ha suposat
l’actuació a nivell de promoció econòmica i d’ocupació
per a Viladecavalls, des de
l’Ajuntament se n’ha facilitat
la instal·lació amb la voluntat
d’ocupar l’espai on es trobava, en el seu moment, la nau
de l’empresa FILVISA. Aquesta

instal·lació havia quedat abandonada al 2005, any en què
tancava la companyia, i presentava problemes de seguretat amb un alt risc de col·lapse de l’estructura. Per aquest
motiu, el consistori va tancar
el perímetre i va obligar l’empresa al seu enderroc al 2015.
Paral·lelament es va promoure la modificació urbanística
necessària que ha permès la
creació del centre comercial.

sistori s’han demanat subvencions a l’Estat i a la Generalitat
per al seu desenvolupament.
En total, la posada en marxa del
sistema està pressupostada en
332.000 €.
D’altra banda, aquesta actuació es complementarà amb un
altre projecte que actualment
es troba en fase de redacció:
el de la instal·lació de plaques
fotovoltaiques a la biblioteca
municipal. En aquest cas s’ha

Els treballs
s’emmarquen dins
del Pla d’Acció
per a les Energies
Sostenibles
(PAES)
optat per aquesta solució per
les característiques tècniques
de l’edifici.
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El Nadal, un
moment clau
per al comerç de
Viladecavalls
Des de l’Ajuntament es
convida el conjunt de la
població a realitzar les
compres nadalenques als
establiments locals
n Proximitat, especialització,

coneixement dels consumidors
i qualitat són només algunes de

les característiques que ens ofereix el teixit comercial del municipi. Amb la voluntat de convidar la ciutadania a realitzar les
compres nadalenques en els
establiments del poble, des de
l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants de Viladecavalls,
amb el suport de la Diputació,
s’han instal·lat dos arbres de
Nadal envoltats de saques amb
els noms dels comerços vilacavallencs. Els arbres es troben a
la plaça de la Vila i a l’avinguda
de Terrassa de Can Trias.

Els infants de l’Escola Rosella
ofereixen la Cantada de les
Llúcies
n Els cursos de P3, P4 i P5 participaven aquest passat

16 de desembre en la tradicional Cantada de les Llúcies
oferint un concert a la plaça de la Vila. Els participants
varen rebre un martinet, la tradicional galeta del nostre
poble, i un petit obsequi del Servei d’Ensenyament de
l’Ajuntament. El punt i final era una cantada conjunta dels
infants i les seves famílies.

La Fira de Santa
Llúcia i La Marató de
TV3 posen en marxa
el Nadal al poble
Les aportacions del nostre municipi han
permès recollir 2.316,20 € per a lluitar
contra les malalties minoritàries

n El cap de setmana del 14 i

15 de desembre s’iniciava la
programació d’activitats nadalenques al municipi amb la
celebració de la Fira de Santa
Llúcia i amb les activitats destinades a recollir fons per a La
Marató de TV3. La fira, per la
seva banda, acollia una vintena
de parades amb productes nadalencs i també amb productes oferts per entitats locals. A

més, també hi podíem trobar
food trucks.
El dissabte, en el marc de les
activitats solidàries amb La Marató, tenien lloc diferents propostes i concerts per a recollir
fons, enguany, per a combatre
les malalties minoritàries. El
punt culminant va ser, novament, una enlairada de fanalets que es podien adquirir al
llarg de la tarda a l’estand de

El punt culminant
dels actes de La
Marató de TV3
va ser novament
l’enlairada de
fanalets

l’Ajuntament. En total, el nostre
municipi va realitzar una aportació a la iniciativa solidària de
la televisió pública catalana de
2.316,20 €.

Església de Sant Martí de Sorbet
Carrer Major
Ajuntament
Carrer Major
Església de Sant Martí de Sorbet
Carrer Sant Martí
Carrer Llevant
Carrer Font del Capellà
Carrer Sant Martí
Carrer Major

Cavalcada de Can Trias

Cavalcada de l’Ajuntament de Viladecavalls

Punt de sortida

Els elements florals
que es poden veure
a la representació
del naixement seran
reutilitzats
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Els Reis Mags de
l’Orient tornen a
visitar Viladecavalls
El recorregut per Can Trias varia respecte
del que es va publicar a l’anterior número
de la revista

Ajuntament
Carrer de Dalt
Carrer Nou
Carrer de Pau Claris
Carrer Josep Tarradellas
Carrer de Prat de la Riba
Carrer Francesc Macià

Punt de sortida

Zona Esportiva Municipal de Can Trias
Carrer Isaac Albéniz
Carrer Lluís Millet
Carrer Arquitecte Gaudí
Avinguda Barcelona
Carrer Pablo Picasso
Carrer Pintor Casas
Centre Cívic de Can Trias

El pessebre
sostenible de
la plaça de la
Vila s’ha creat
amb materials
reciclats
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n Coincidint amb la festivitat

de Santa Llúcia, i com marca la
tradició, la brigada municipal
instal·lava a la plaça de la Vila el
pessebre del municipi. Enguany,
i en el marc de la campanya «Un
Nadal SOStenible», del Consorci
per a la Gestió de Residus del
Vallès Occidental, els materials
fets servir han estat reaprofitats
després de ser usats en altres
espais del municipi. També els
ornaments florals que llueix el
naixement seran emprats en futures actuacions de jardineria al
nostre poble.

n Melcior, Gaspar i Baltasar vi-

sitaran en breu la nostra vila i
ho faran amb dues cavalcades.
D’una banda, els veurem en
la cavalcada promoguda per
l’Ajuntament de Viladecavalls,
que tindrà el seu inici, a partir
de les 18 hores, a l’església de
Sant Martí de Sorbet i l’arribada al consistori, on tindrà lloc
la recepció de Ses Majestats.
Pel que fa al recorregut, podeu consultar-ne l’itinerari en
aquesta mateixa pàgina.
Els dies 2 i 3 de gener, de
les 17 a les 20 hores, es poden deixar els regals al pavelló municipal. Com a novetat
d’enguany, s’ha establert una
normativa que en faciliti el repartiment. La podeu consultar
al següent enllaç: http://ves.
cat/erlN.
De la mateixa manera, també destaca com a novetat que,

per primera vegada, comptarem amb una patgessa, la Martina, encarregada de recollir les
cartes dels infants.

A Can Trias
D’altra banda, la cavalcada de
Can Trias, promoguda per l’Associació de Veïns, l’associació
As-Cultural, l’AMPA de l’Escola
Roc Blanc, Can Trias Comerç,
el Grup de Dones de Can Trias
i l’UD Can Trias, modifica el recorregut respecte del que publicàvem a l’anterior número
per un error, el d’anys anteriors.
Podeu consultar-lo en la imatge
que acompanya aquest article.
La sortida serà a les 18 hores a
la zona esportiva municipal de
Can Trias i els regals es lliuraran
en finalitzar la cavalcada al centre cívic Paco Cano. Els dies 2 i
3 de gener es poden deixar els
paquets en aquest mateix lloc.
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| GENER 2020 | ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
JUNTS PER VILADECAVALLS

Encarem el 2020 amb un projecte clar: #TreballemjuntsperViladecavalls
Començar any sempre dona força i nous objectius a assolir. Tots fem llistes amb propòsits de millora i amb allò que creiem que aportarà un canvi a
la nostra vida personal. Com a equip de govern, no pot ser d’altra manera, i aquests darrers mesos hem estat fent els deures per poder, a partir
de gener, presentar a tota la ciutadania el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023. Aquest document planteja el camí a seguir i recull les
principals línies estratègiques i els projectes a realitzar durant el mandat.
Aquesta nova eina dotarà el nostre ajuntament d’un full de ruta clar de treball per a anar cap al Viladecavalls del present i del futur que tots i
totes mereixem, oferint un retiment de comptes continuat de la gestió de govern, sinònim de transparència màxima i absoluta.
Seguirem treballant per un Viladecavalls socialment just, igualitari i inclusiu, un Viladecavalls verd i eficient, que lluita contra el canvi climàtic
amb totes les eines de què disposa. Volem un poble modern, segur, accessible i sostenible, sense perdre l’essència ni la nostra identitat.
Així doncs, no podem fer altra cosa que finalitzar aquest 2019 amb un objectiu clar i encetar el 2020 amb la força que dona la feina ben feta.
Som-hi, doncs, i un FELIÇ ANY NOU per a tots i totes!!!!!
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

ERC

POUM: qüestió de prioritats

Al desembre, l’equip de govern va aprovar la modificació parcial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al turó de Can Mitjans
per a fer-hi un parc logístic (un nou polígon industrial) i destinar una part del sòl a un nou cementiri municipal.
El POUM expressa la voluntat política d’ordenació del territori. El nostre té gairebé 20 anys i la majoria de grups polítics en portem la revisió —o
fer-ne un de nou— als programes, però qui pot promoure-ho no ho ha fet. En la nostra visió d’ordenació del territori preval la protecció de les
zones verdes i boscoses i el patrimoni arquitectònic. Ja tenim altres polígons industrials, i algun, molt malmès. No compartim els arguments pels
quals l’equip de govern assumeix la modificació com a iniciativa pública.
Es traduirà en nous llocs de treball per als vilatans i les vilatanes? L’experiència amb les empreses que hi ha al poble no ens hi fa confiar. I posem en
dubte la necessitat d’un nou cementiri municipal. A més, els promotors del pla admeten que tindrem embussos de vehicles a les rotondes d’accés
al poble i al·leguen que el problema desapareixerà quan el quart cinturó estigui acabat. Però, i mentre no ho estigui?
Ha mancat treball previ al consistori de seure i buscar consensos en l’ordenació del territori, vist com un tot i no com a petites peces.
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Desitjos per al 2020 a Viladecavalls
Comencem un nou any i des de Fem Viladecavalls volem fer una llista de desitjos per a un Viladecavalls més just, verd i eficient: que parlem més i
cridem menys, que els infants prenguin la paraula, que haguem d’esperar menys per a anar al metge, que acabem amb les males olors i respirem
un aire millor, que utilitzem més la bici i les cames i menys el cotxe, que parin tots els trens que passen per Viladecavalls, que no hi hagi gent gran
sola, que els joves que vulguin es puguin quedar a viure al nostre poble, que la cultura de qualitat ressoni per tot Viladecavalls, que les dones (i els
homes) acabin amb el masclisme.
A banda d’això, us desitgem un nou any ple de bons moments entre bona gent.

FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

¡Feliz Navidad y próspero año 2020!
El último artículo de este año lo destinamos a felicitar a todos los vecinos y vecinas del municipio las fiestas navideñas, 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 14 y 15 de
diciembre, que, como disparo de salida, fue todo un éxito: los vecinos llenaron la calle, mayores y niños, y estos mismos llenaron el cielo de farolillos
solidarios para aportar una ayuda a La Marató de TV3. Lástima que el aire nos dejó disfrutar muy poco del espectáculo visual.
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.

www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT

Feliz año
Comenzamos el 2020, que será un año apasionante, con energías renovadas, lleno de retos, proyectos e ilusión por hacerlos realidad.
Trabajaremos para conseguir unos presupuestos municipales acordes a las necesidades de todos los barrios que componen este municipio. No
será fácil, pero estoy convencido de que lo conseguiremos.
Quiero aprovechar para desear un muy feliz año nuevo y espero, desde aquí, que los Reyes Magos os traigan muchas cosas.

mendezdc@viladecavalls.cat
TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.
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Presentada a
l’Ajuntament la nova
junta directiva de
Corredors de Fons
L’entitat esportiva va
tractar amb el consistori
sobre el nou projecte que
estan desenvolupant
n En el marc de la feina de col·la-

boració entre les associacions
del municipi i l’Ajuntament,

Obertes les
inscripcions als
premis de la Gala
de l’Esport
Fins a aquest 23 de gener
s’hi poden presentar les
diferents candidatures
n El proper 28 de març d’aquest

2020 se celebrarà la que serà
la quarta edició de la Gala de

n Amb la voluntat de donar

suport als joves del municipi
que aspiren a arribar a ser
professionals
qualificats,
l’Ajuntament de Viladecavalls
—representat per la seva

Ambdós ajuntaments
treballen per establir
acords de cooperació en
aquesta matèria
n Aquest passat 19 de novem-

bre es reunien les regidores de

aquest passat 16 de desembre
tenia lloc una trobada entre representants del consistori i la
nova junta directiva de Corredors de Fons de Viladecavalls.
L’entitat, que també compta
amb la secció dedicada a la marxa nòrdica, va presentar a l’alcaldessa, Cesca Berenguer, i al
regidor d’Esports, Pere Nogués,
el seu nou projecte i van comentar-los l’increment que han
registrat en el nombre d’afiliats.

l’Esport de Viladecavalls. Un
cop més, l’esdeveniment reconeixerà diverses persones del
municipi pels seus mèrits esportius, i ja s’hi poden presentar les corresponents candidatures. En concret, estan obertes
les categories de «millor esportista masculí» i «millor esportista femenina» i els guardons a
una persona de cada entitat esportiva. L’Ajuntament atorgarà
també un premi honorífic.

Viladecavalls se
suma al Consell
de la FP de
Terrassa

Terrassa i
Viladecavalls
uneixen esforços
per a les seves
polítiques de
gènere
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Polítiques de Gènere de Terrassa —Núria Marín— i de Viladecavalls —Dolors Salmerón—,
juntament amb tècnics municipals de totes dues poblacions.
A la trobada, destinada a unir
esforços davant la discriminació per motius de gènere o
d’orientació sexual, es proposava establir un conveni que
concretés aquesta cooperació.
Actualment, el nostre poble ja
té accés a serveis terrassencs
com el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones.

alcaldessa, Cesca Berenguer,
i pel regidor d’Ensenyament,
Marc González— signava, el
passat 26 de novembre, la
seva incorporació al Consell
de la Formació Professional
de Terrassa. L’actuació, que
permetrà donar veu al municipi
en aquest ens, ve motivada
per la quantitat de joves
vilacavallencs que estudien a
Terrassa.

agenda
GENER 2020

Diumenge 5

18 H, DIFERENTS CARRERS
n CAVALCADA DE REIS DE
VILADECAVALLS 2020
Sortida des de l’església
de Sant Martí de Sorbet i
baixada pel carrer Major
fins arribar a l’ajuntament,
on tindrà lloc la recepció de
Ses Majestats per part del
consistori.
18 H, CAN TRIAS
n CAVALCADA DE REIS DE
CAN TRIAS 2020
Sortida des de la zona
esportiva municipal de Can
Trias (carrer Isaac Albéniz)
Organitza: L’Associació de
Veïns, l’associació AsCultural, l’AMPA de l’Escola
Roc Blanc, Can Trias Comerç,
el Grup de Dones de Can
Trias i l’UD Can Trias

Dilluns 13

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n TALLER DE LECTURA
Moon River, de Vicenç
Villatoro
A càrrec de David Yeste

Del dimecres
15 de gener al
dimarts 4 de
febrer

SALA DELS BAIXOS DE LA
BIBLIOTECA PERE CALDERS
n EXPOSICIÓ
«CONTROLES?»
Exposició itinerant que
incorpora la interacció i
les noves tecnologies per
informar sobre els riscos de
les drogues i com prevenirne el consum.
Adreçada a l’alumnat de tots
els cursos de l’Institut de
Viladecavalls i de les dues
classes de 6è de primària de
les escoles Rosella i Roc Blanc

Dimecres 29

19 H, BIBLIOTECA PERE
CALDERS
n CONFERÈNCIA:
«Què hi ha després de
la mort? Evidències
científiques basades en les
experiències properes a la
mort»
A càrrec de Jaume Pujol
Ramo, físic, poeta i professor
de la Universitat Politècnica
de Catalunya

Dijous 30

TARRAGONA
n VISITA CULTURAL A
LA TARRACO ROMANA
I DINAR PER A LA GENT
GRAN
Tiquets disponibles el
dimarts 14 de gener a
l’escola municipal de música
Pau Casals de 10 a 12 h
Per a reserves fora d’aquesta
data: 630 98 16 49
Aportació: 45 €

ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS LA
PLANASSA
Line dance, country,
ball de Bollywood i
treballs manuals
Al local social de
l’associació
Per a més informació:
aa.vv.laplanassa@
gmail.com

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES
CARENES DE CAN
TURU
Dimarts:
de 16 a 19 h - taller de
cuina
de 19 a 21 h - cant coral
Dijous:
de 16 a 19 h - treballs
manuals (manualitats)
Email de contacte:
avcarenescanturu@
gmail.com

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

Publiqui aquí el
seu anunci
ARRIBI A TOTES LES LLARS DEL
MUNICIPI ANUNCIANT-SE
EN EL BUTLLETÍ MUNICIPAL
Cada mes s’edita un número del
Vilactiva amb 3.200 exemplars
Per a més informació:
vdcv.comunicacio@viladecavalls.cat

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.

