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Final de les obres
d’emergència a la carretera
de Sant Llorenç
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n Ja ha quedat reparat el talús de la zona

verda adjacent a la carretera de Sant Llorenç,
entre l’avinguda dels Eucaliptus i el carrer
del President Serra. Aquest espai havia patit
desperfectes com a conseqüència del pas del
temporal Glòria pel nostre municipi.

El Festival de Jazz de
Terrassa torna a visitar el
nostre poble
n Aquest proper 21 de març, a les 12 hores, la

plaça de la Vila del nostre municipi serà l’escenari
d’un dels concerts que formen part de la trentanovena edició del Festival de Jazz de Terrassa.
En aquesta ocasió gaudirem del Vermut Jazz
amb l’actuació del grup Wax & Boogie Feat Betta
Blues. En acabar l’Escola Municipal de Música Pau
Casals oferirà un Pícnic Jazz amb cinc concerts
d’alumnes i professorat

Ple municipal ordinari

20 de gener del 2020

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovar la convocatòria per al
nomenament de jutge/ssa de pau
titular i substitut/a

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

Moció dels grups municipals
Treballem Junts per Viladecavalls
i ERC Viladecavalls de rebuig a
la resolució de la Junta Electoral
Central respecte del M. H. President
de la Generalitat, Quim Torra, i
l’eurodiputat Oriol Junqueras

TJxV, ERC-AM

Moció de tots els grups municipals
de l’Ajuntament de Viladecavalls per
la implementació d’un recàrrec del
50 % en l’IBI per als habitatges buits
i una bonificació per als destinats al
lloguer amb renda limitada

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

Moció de tots els grups municipals
de l’Ajuntament de Viladecavalls
de compromís d’impulsar l’esport
femení als mitjans de comunicació

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

Punt d’urgència: modificar els
acords d’aprovació inicial de la
modificació puntual del Pla General
d’Ordenació a l’àmbit del pla parcial
13 (Turó Can Mitjans)

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

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Regidor
no-adscrit
(Carlos
Méndez)

FEM, PSC

editorial
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Cesca Berenguer
Alcaldessa de Viladecavalls

Una passa més cap a la igualtat
Al llarg dels darrers anys hem pogut constatar com la lluita per
assolir una igualtat real i efectiva entre homes i dones ha pres
una embranzida que feia dècades que no assolia. El moviment
feminista creix i s’impulsa especialment amb la participació activa de
les dones més joves. I és que elles
són les que han hagut de veure
com al llarg de la seva vida no s’ha
produït cap millora substancial per
a la igualtat que sigui comparable
a la que es va viure al llarg dels
anys 70 i 80 del segle passat, i no
es conformen amb aquella frase
massa feta servir de «abans era
pitjor».
Tot i haver vist reconeguda la
igualtat de gènere com un dret, la
realitat és que aquesta igualtat
no s’ha materialitzat en tots els
àmbits de la societat: continuen
existint els «sostres de vidre» a
l’hora d’ocupar càrrecs de responsabilitat, patim una desigualtat salarial quantificable, l’esport femení
ocupa un espai anecdòtic als mitjans de comunicació, encara som
el pilar fonamental de la vida fami-

Les nostres
actituds i les
decisions que
prenem en el
dia a dia també
són fonamentals
per a assolir la
igualtat de gènere
liar a la llar... Tot això, sense entrar
en qüestions més sagnants com la
violència masclista que pateixen
en el seu dia a dia milers de dones
a Catalunya.
Des de l’Ajuntament de Viladecavalls volem ser una part activa
en aquest canvi de paradigma
i ens hi impliquem novament
amb un ampli programa d’activitats elaborat al voltant de la celebració, el 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. Oferim una
proposta oberta a la reflexió i tam-

bé a la reivindicació amb un component lúdic i cultural. Volem que
sigui el màxim nombre possible
de persones les que en prenguin
part. Esteu convidats i convidades
a participar-hi.
Estem en un moment clau en
el qual els grans reptes que ens
plantegem de cara al futur impliquen el conjunt de la societat; des
de la lluita per la preservació del
planeta al desenvolupament de
polítiques d’igualtat efectives, les
administracions ens hem d’implicar avui en la construcció del
món en el qual viurem demà.
Voldria convidar-vos a aprofitar
també dies com aquest 8 de març
per a realitzar una reflexió personal
i individual sobre de quina manera
podem col·laborar a viure en un
món més just. Les nostres actituds
i les decisions que prenem en el
dia a dia també són fonamentals.
Els hàbits i costums canvien en la
mesura en què canviem nosaltres
mateixes/os. La societat canvia
en la mesura en què canviem cadascuna de les persones que en
formem part. Fem-ho possible.
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Viladecavalls,
present a la primera
Cimera Catalana
d’Acció Climàtica
La cimera servia per
a establir actuacions
destinades a fer front al
canvi climàtic
n El passat 17 de gener la Ge-

neralitat de Catalunya con-

vocava la primera Cimera
Catalana d’Acció Climàtica al
Teatre Nacional de Catalunya.
Viladecavalls hi participava
amb la presència de la seva
alcaldessa, Cesca Berenguer, i
del regidor de Medi Ambient,
Jordi Amiguet. Durant la trobada s’acordà un full de ruta
entre tots els sectors implicats
per a desenvolupar les mesures necessàries per a fer front a
l’emergència climàtica.

Fe d’errates
respecte de la
informació sobre
el Turó de Can
Mitjans
El redactat informava
erròniament que la
modificació del PGO havia
estat per unanimitat
n L’article «Un nou impuls al

desenvolupament del Turó de
Can Mitjans», publicat en el

L’ACA assumirà en part les obres
d’emergència a la riera de Gaià
El compromís arribava després d’una reunió de
l’Agència amb representants municipals
n L’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA) es farà càrrec de les obres
d’emergència necessàries a la
riera de Gaià per a reparar-hi els
desperfectes provocats per les
fortes pluges. L’anunci es feia
en el marc de la reunió mantin-

guda entre l’ACA i l’Ajuntament,
en la qual prenien part el director de l’Agència, Lluís Ridao, i
l’alcaldessa, Cesca Berenguer, i
en què també s’anunciava una
línia d’ajuts per al manteniment
de lleres.

passat número d’aquesta revista municipal, afirmava per
error que la modificació del
Pla General d’Ordenació havia
comptat amb el suport de tots
els representants municipals,
quan en realitat els grups d’ERC
i FEM havien votat en contra
de la proposta, que inclou, entre altres qüestions, la creació
d’un parc empresarial a la zona
destinat a companyies dedicades a I+D o la preservació dels
elements patrimonials que s’hi
poden trobar.

Alguns consells per al pagament de
taxes i impostos municipals
Des del web de l’Organisme de Gestió Tributària podem
realitzar diferents tràmits en aquest sentit
n Un cop conegut el calendari

fiscal, que podeu consultar a
través del codi QR que trobareu
en aquest article, des de l’Ajuntament de Viladecavalls es fan
algunes recomanacions per a
realitzar de manera adequada
els corresponents pagaments.
En aquest sentit destaca el web

orgtn.diba.cat, de l’Organisme
de Gestió Tributària, en el qual
podem realitzar tràmits com
ara descarregar els terminis de
pagament a la nostra agenda,
domiciliar els pagaments, consultar o tenir una còpia del que
hem tributat o consultar què
ens queda pendent de pagar.
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Reivindicació, empoderament
i cultura al voltant del
8M #ÉsCosaDeTotxs
Viladecavalls presenta novament un extens programa d’activitats
amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones
n Una desena d’activitats om-

pliran el mes de març, un any
més, de reflexions al voltant
de les dones i del paper que
juguen avui en dia en la nostra societat. La celebració, el 8
de març, del Dia Internacional
de les Dones serà novament
el punt central entorn del qual
trobarem activitats reivindicatives, culturals o lúdiques.
Aquestes s’iniciaran, en tot cas,
el divendres 6 de març amb la
mostra de «tastets artístics» de
dones del municipi que organitza el Grup de Dones de Can
Trias al centre cívic Paco Cano,
i continuarà l’endemà amb el
sopar de la dona que promou
la mateixa entitat a l’hotel Don
Cándido de Terrassa.

Viladecavalls
s’ha sumat a
la campanya
«T’ho estàs
perdent» amb
la voluntat de
donar visibilitat
a l’esport femení
El dia 8 de març
La jornada central del programa arrencarà amb la caminada
familiar pel municipi, a les 10
hores, amb el suport del Grup
de Marxa Nòrdica, i en finalitzar,
l’alcaldessa, Cesca Berenguer,
procedirà a la lectura del ma-

nifest del Dia Internacional de
les Dones. El dia es completarà
amb la pintada del mur de la
desigualtat a la plaça de la Vila
amb missatges en contra de la
desigualtat de gènere.
Les xerrades i els tallers també tindran un especial protagonisme en la programació. Entre
aquests trobarem una xerrada-col·loqui sobre l’exigència
que pateixen les dones (9 de
març a les 19 h a l’escola municipal de música), una xerrada sobre l’estrès i la salut (dia 10 a les
19 h al local social de Can Corbera) o un taller experimental
sobre empoderament femení
(12 de març a les 18 h al centre
cívic Paco Cano). La Biblioteca i
la cultura també hi estaran molt

presents: a la biblioteca es farà
una Hora del Conte dedicada
a les dones (11 de març a les
17 h); una xerrada de Montse
Barderi, escriptora, periodista i
filòsofa, especialista en estudis
de gènere (dia 13 a les 19 h), i
l’exposició de la fotògrafa Bruna Avellaneda, que, sota el títol
«Confoses, vicioses i infidels»,
s’hi podrà veure des del 6 fins al
15 de març.
Coincidint amb aquesta commemoració, l’Ajuntament aprovava mitjançant el Ple Municipal
la seva adhesió a la campanya
de la Generalitat de Catalunya
«T’ho estàs perdent», destinada
a donar visibilitat a l’esport femení a través de la seva presència als mitjans de comunicació.
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El Servei Local
d’Ocupació, al costat
dels qui busquen
feina
El Servei va oferir més de 400 atencions
al llarg de l’any passat per a fomentar
l’ocupació

n L’orientació i l’assessorament

són clau per a facilitar l’accés al
mercat laboral a aquelles persones que es troben en la recerca
d’una feina. El nostre poble disposa d’un servei de referència
com és el Servei Local d’Ocupació (SLO), del qual, aquests
dies, s’han fet públiques les dades d’ús al llarg de l’any passat:
concretament, durant el 2019,
el SLO va atendre 257 persones
a títol individual en els punts

d’atenció habituals (centre cívic
Paco Cano els dimarts i OAC els
dijous) i 180 més al Club de la
Feina (centre cívic Paco Cano
els dilluns). D’aquestes, 78 es
donaren d’alta a la Borsa de Treball, un servei que arribava a les
335 persones.
Més enllà de la Borsa, que
l’any passat va gestionar un
total de 53 ofertes de feina,
l’Ajuntament col·labora amb
el Consell Comarcal del Vallès

Occidental per al desenvolupament de diversos programes. Entre aquests trobem el
projecte «Singulars», en el qual
prengueren part, el 2019, cinc
joves del municipi d’entre 16 i
29 anys, que van rebre formació
i van tenir la possibilitat de fer
pràctiques en empreses col·laboradores del poble. A més, s’hi
han de sumar les 14 persones
que han rebut acompanyament
a través del programa «Ubica’t»
—amb assessorament per a la
seva millora ocupacional— i
les vuit que han obtingut una
feina mínima de nou mesos de
durada amb el programa «30
Plus», que, a més, ha subvencionat la contractació a set empreses vilacavallenques.
En aquest sentit, cal destacar
també el suport directe que ofereix l’Ajuntament a la contractació, gràcies al qual tres empreses del municipi van poder
rebre, el 2019, una subvenció
municipal per a la contractació,
durant un mínim de sis mesos,
de persones en situació d’atur.
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En total, 78
persones es
donaren d’alta
a la Borsa de
Treball, un servei
que arribava
a les 335
Nous convenis
Pel que fa a les actuacions més
recents destaca la renovació
de dos convenis de col·laboració signats entre l’Ajuntament
i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental. El primer d’ells permetrà el treball conjunt per al
desenvolupament de la cartera
de serveis territorials itinerants.
A més, també es renova la participació al programa «Enfeina’t»,
destinat al foment d’accions
per a la contractació laboral
temporal i a l’acompanyament
de la inserció de persones en
situació d’atur de llarga durada.
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Finalitza la consulta
sobre la construcció d’un
equipament a Can Trias

A consulta el
recàrrec sobre
l’IBI per als pisos
buits
n L’Ajuntament de Viladecavalls

ha establert un procés participatiu per a recollir, entre el 4 i el
24 de febrer, les opinions dels
veïns i les veïnes sobre la proposta d’establir un recàrrec del
50 % sobre l’IBI dels habitatges
desocupats de manera permanent i injustificada. La consulta
es realitzava a través del web o
presencialment a l’OAC.

n Després dels dos processos

participatius duts a terme al
nostre municipi sobre la creació d’un centre de recursos al
polígon de La Bòbila —que va
concloure que no era necessari— i el que es va realitzar per
a l’elaboració de l’estudi de

necessitats d’un futur equipament d’arts escèniques —que
ja ha permès elaborar-ne el
document—, recentment se’n
tancava un de nou: es tracta de
la consulta per a decidir sobre
la idoneïtat de crear un equipament sociocultural a la plaça

Roc Blanc de Can Trias, en la
qual prengué part un total de
306 persones. El projecte es va
desestimar després de comptabilitzar-hi 176 vots contraris,
enfront de 130 de favorables
i cinc que van ser considerats
nuls. El termini per a prendre
part en aquest procés era del
3 al 16 de febrer i es podia donar l’opinió sobre el projecte
a través del web municipal o
bé dipositant la corresponent
butlleta a l’urna disponible al
centre cívic Paco Cano. El 17 de
febrer s’aixecà acta del resultat.
El consistori es comprometia a través d’aquest procés a
secundar el resultat majoritari
que se n’obtingués. L’equipament que es proposava estava dedicat a l’activitat veïnal i
associativa del barri. El procés
participatiu es va endegar després que des de l’Ajuntament
es constatés que existia una
opinió molt polaritzada entre
la ciutadania sobre la idoneïtat
de la proposta presentada.
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El temporal Glòria deixa
dues noves incidències al
municipi que se sumen a
la trentena d’afectacions
pels aiguats

Dues noves afectacions d’importància:
esllavissada de terres a la carretera de
Sant Llorenç i desperfectes al camí
de Can Cabassa
n Entre el 20 i el 23 de gener,

el conjunt de Catalunya es
va veure afectat —en alguns
indrets, de manera notable—

pel pas de la borrasca Glòria
marcada per les intenses pluges i els forts vents que la van
acompanyar. El nostre muni-

Enllestits els
treballs realitzats
als carrers Joan
XXIII i Cardener
L’actuació ha permès reparar l’esvoranc
de grans dimensions que es va registrar
a la zona
n En el marc dels diferents tre-

balls que desenvolupa l’Ajuntament de Viladecavalls a la
via pública, a finals del mes de
gener es donaven per finalitzades les obres dutes a terme als
carrers Joan XXIII i Cardener.
En el primer d’aquests carrers
es donava solució a l’esvoranc
que s’hi havia produït i a la

desaparició del pou final on
connectaven els col·lectors.
Prèviament s’havia procedit a
l’estabilització dels talussos i a
la creació de dipòsits provisionals per a evacuar les aigües
pluvials i residuals. L’actuació
s’ha completat amb la reparació de desperfectes al carrer
Cardener.

cipi va acumular més d’una
trentena d’incidències a la via
pública a causa del temporal,
entre les quals destacaven una
esllavissada a la carretera de
Sant Llorenç i els desperfectes registrats al camí de Can
Cabassa. L’actuació dels cossos de seguretat va garantir
en tot moment la normalitat
a la població i es va centrar en
tasques com ara la retirada de
branques i arbrat afectat pel
vent. De la mateixa manera,
també s’hi van realitzar tasques com assegurar tanques
que podien caure, netejar de
fang els embornals o solucio-

Els cossos de
seguretat van
permetre que la
normalitat no es
veiés especialment
alterada
nar desperfectes en els senyals
de trànsit i els miralls vials. Finalment, cal ressenyar també
alguns danys patits per l’enllumenat públic, com ara fanals
afectats pel vent i cablejat que
va quedar malmès per l’efecte
del temporal.
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JUNTS PER VILADECAVALLS

Línia estratègica: la igualtat de gènere a Viladecavalls

En el PAM que acabem d’aprovar, concretament en el punt 2.1.7., s’especifica: «Foment de l’efectiva igualtat de gènere, vetllant per la inclusió de
la igualtat de gènere en totes les normatives i accions municipals», sent aquesta una declaració institucional del poble que volem, un Viladecavalls model en igualtat de gènere i en justícia social. Néixer home o dona, i fer-ho en diferents llocs del planeta, condiciona les expectatives de vida,
salut, educació, desenvolupament i dignitat personal. És a dir, el gènere condiciona la possibilitat de gaudir dels drets humans més elementals.
La voluntat política d’incloure els homes en les polítiques d’igualtat de gènere és el primer pas que les administracions hem de plantejar, tenint
present que aquesta inclusió contribueix a l’eliminació de les desigualtats, a l’avanç de la igualtat i al desenvolupament integral de totes les persones.
La igualtat de gènere no correspon a colors polítics, no és quelcom que es pugui utilitzar de forma demagògica ni com a bandera excloent; és obligació de tots i totes, sense manipulacions partidistes.
Així doncs, queda palesa la necessitat de treballar en tots els àmbits socials i sense perdre de vista la pluralitat del nostre entorn, i ens comprometem a fer-ho des de l’Administració per una igualtat real, plural i, sobretot, inclusiva.
Junts per Viladecavalls

@juntsperviladecavalls

#TreballemJuntsperViladecavalls

ERC
Durant aquest mes de març establirem converses amb l’equip de govern per tractar-hi els pressupostos 2020 de Viladecavalls. Creiem que com a
caps de l’oposició tenim el deure i la responsabilitat de sumar esforços amb les diferents formacions polítiques per fer política efectiva que realment
es transformi en millores per al nostre municipi. Dues de les propostes més destacades que defensarem, entre d’altres, són les següents:
- Rehabilitar l’edifici que hi ha davant el Condis, al camí de Can Boada de les Parentes, perquè sigui un espai autogestionat per qui tingui inquietuds socioculturals. Alhora, aquest local podria ser utilitzat de manera compartida per diferents entitats, com podria ser el cas del Consell Jove del
poble.
- Adequar el tram de la carretera B-245 (carretera d’Olesa) on hi ha l’entrada al pavelló municipal i al nou Esclat. Al setembre ja vam defensar aquesta idea davant l’equip de govern i ara, amb els pressupostos, ho tornarem a fer.
Som conscients que el Govern té la majoria i que poden prescindir de les nostres aportacions, però creiem que és una oportunitat d’entesa que
cal mirar pel municipi.
Esquerra Viladecavalls

@esquerravila

@ercviladecavalls

FEM VILADECAVALLS

Per una participació ciutadana de veritat a Viladecavalls!
La relació entre el Govern de Viladecavalls i l’alcaldessa amb la participació ciutadana a Viladecavalls és una llarga llista de despropòsits i fracassos.
Des del 2018, hem passat per un procés participatiu per a la construcció d’un espai d’emprenedoria a Viladecavalls que no va construir-se; després,
per un llarg procés de consulta a agents culturals per a la construcció d’un espai d’arts escèniques que a hores d’ara encara no tenim, i ara fa uns dies
el Govern va treure’s de la màniga una nova consulta a Can Trias.
Els processos participatius sempre han d’anar acompanyats d’un període d’informació i formació als participants, per l’elecció d’un tema rellevant
que interessi tothom i per un retorn als participants i a la ciutadania en general que especifiqui en què ha millorat la decisió i a què es compromet el
Govern després de tot. Cap dels processos participatius de Viladecavalls ha comptat amb aquestes fases ben definides i planificades.
A Viladecavalls necessitem aquesta millora d’equipaments d’emprenedoria, d’arts escèniques i de sales polivalents per a entitats, veïns i veïnes, i
la seva posada en marxa no pot dependre de processos participatius que porten frustració.
Per què no parlem obertament i amb tothom de què necessita Viladecavalls?
FemViladcavalls

@femviladcavalls

femviladecavalls

www.carlesrodriguez.cat

PSC

Consultas a la ciudadanía, Carnavales y 8 de Marzo
Muy contentos de entrar en el último mes de invierno después de salir de un mes de febrero intenso y soleado.
El pasado mes de febrero, por primera vez, un barrio del municipio pudo expresarse en las urnas sobre la construcción de un equipamiento
municipal. La participación ciudadana es una herramienta de gran utilidad para mejorar la gestión de instituciones, aportando nuevas visiones,
permitiendo escuchar a la ciudadanía de forma organizada y ofreciendo respuestas con garantías.
Despedimos el mes de febrero disfrazados por las calles de nuestro municipio y empezamos marzo ya con la mirada puesta en el día 8, el Día de
la Mujer Trabajadora.
Y es que las mujeres son claves para la construcción del desarrollo económico y productivo a nivel mundial, pero están desvalorizadas e invisibilizadas y todavía hoy siguen discriminadas en sus derechos laborales.
Desde el PSC Viladecavalls, pensamos que es necesario desarrollar acciones transversales para potenciar la creación de estructuras y herramientas
de apoyo al empoderamiento de las mujeres.
www.socialistes.cat

gonzalezrmrc@viladecavalls.cat

CARLOS MÉNDEZ, REGIDOR NO-ADSCRIT
El próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer. En la sociedad sigue existiendo la desigualdad entre sexos, la violencia de género y la discriminación
para algunas funciones del día a día... Desde este consistorio se trabaja todo el año, y especialmente este mes, en la sensibilización de esta lacra que
aún se tiene en la sociedad en la que vivimos. Desde este equipo de gobierno apostamos por un rechazo frontal a la violencia y por la visualización
de la mujer en la sociedad.
Por otro lado, en este mes de febrero, se celebró la primera consulta para poder saber si los vecinos de Can Trias estaban de acuerdo en llevar a
cabo el proyecto de edificio sociocultural, el cual ha sido rechazado a través de sus votos. Por mi parte, dar las gracias a la gente que ha participado,
y considero que en los proyectos más importantes de nuestro municipio el ciudadano tiene que ser partícipe.

mendezdc@viladecavalls.cat
TOTS ELS PARTITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ.

MARÇ 2020

Les entitats del municipi ja han escollit
qui rebrà els guardons als millors
esportistes del 2019
L’elecció ja s’ha realitzat
després que aquest
passat 24 de febrer
es reunís la taula de
valoració
n Aquest proper 28 de març,

durant la celebració de la que
serà la quarta Gala de l’Esport
de Viladecavalls, que se celebrarà al pavelló municipal
Sebastià Homs, es donaran a
conèixer els noms del millor i

de la millor esportista locals de
l’any passat. En tot cas, l’elecció
ja s’ha realitzat després que
aquest passat 24 de febrer es reunís la taula de valoració composta per entitats del municipi
acompanyades per membres
de l’Ajuntament. Els representants que hi han participat han
seguit un sistema de puntuació
per tal d’avaluar cadascuna de
les candidatures que s’han presentat a aquests guardons.
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L’Escola Municipal de Música Pau
Casals celebra el seus primers 25 anys
amb diferents activitats
Aquest proper 7 de març es presenta oficialment la
programació de celebració de l’aniversari de l’Escola
n La formació musical està

molt present en el dia a dia
del nostre municipi gràcies a
la tasca que ha desenvolupat
al llarg dels darrers 25 anys
l’Escola Municipal de Música
Pau Casals. Per tal de commemorar aquesta data, el proper
7 de març s’inicien oficialment

els actes d’un programa que
inclourà un «Pícnic Jazz» —que
hi tindrà lloc el 21 de març amb
la participació de cinc grups de
l’Escola—, el programa «Són
Imparables» —per a donar visibilitat a la seva activitat— o un
concert especial per a la Festa
Major, entre altres propostes.

Els més joves del
municipi, més a prop
del seu Ajuntament
n Aquest passat 13 de febrer els

alumnes de tercer de primària
de l’Escola Roc Blanc visitaven
l’ajuntament de Viladecavalls
en el marc del programa municipal «Coneix Viladecavalls».
A la casa de la vila se’ls explicà
el funcionament de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i van ser
rebuts per l’alcaldessa, Cesca
Berenguer, i pel regidor d’Educació, Marc González, qui els
explicaren alguns detalls sobre les funcions del consistori
i els serveis que ofereix a la
ciutadania. La visita va incloure la simulació d’una sessió

plenària. Finalment, la jornada
es va completar amb la visita a
la biblioteca i a diversos espais
destacables del municipi.

Els infants van
ser rebuts al
consistori de
Viladecavalls
per l’alcaldessa
i el regidor
d’Educació

agenda
MARÇ 2020

Divendres 6

DE 19 A 21 H, CENTRE CÍVIC
PACO CANO
n MOSTRA DE «TASTETS
ARTÍSTICS» DE DONES DEL
MUNICIPI, SEGUIDA D’UN
PICA-PICA
Organitza: Grup de Dones de Can
Trias

Del divendres 6
al diumenge15
BIBLIOTECA PERE CALDERS
n EXPOSICIÓ DE BRUNA
AVELLANEDA: «CONFOSES,
VICIOSES I INFIDELS»

Dissabte 7

21 H, HOTEL DON CÁNDIDO,
TERRASSA
n SOPAR DE LA DONA
Organitza: Grup de Dones de
Can Trias amb el suport de
l’Ajuntament
Preu: 26 € sòcies / 28 € no-sòcies
Venda de tiquets:
· 25 i 27 de febrer, de 10 a 12 h, a
l’EMMPC
· 25 i 27 de febrer i 3 de març, de
17 a 19 h, al CCPC

Diumenge 8

10 H, PLAÇA DE LA VILA (LLOC
DE TROBADA)
n CAMINADA FAMILIAR
Per Viladecavalls, en col·laboració
amb el Grup de Marxa Nòrdica de
Viladecavalls.
Recorregut: 6,5 km (assequible
per a tot els nivells, familiar)
EN FINALITZAR LA CAMINADA
n LECTURA DEL MANIFEST
A càrrec de l’alcaldessa, Cesca
Berenguer.
PLAÇA DE LA VILA
n PINTEM EL MUR DE LA
DESIGUALTAT
Deixa-hi el teu missatge en
contra de la desigualtat de
gènere. En finalitzar la setmana
d’actes, aquest mur serà
enderrocat pel personal de
l’Ajuntament de Viladecavalls en
mostra del compromís d’aquesta
administració en contra de la
desigualtat.

Dilluns 9

19 H, SALA ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA PAU CASALS
n XERRADA-COL·LOQUI
«DONA VINTAGE»
A càrrec de Jacqueline Fernández
Alonso, formadora i entrenadora
emocional.
Som dones que hem estat
educades per a ser «superdones»:
ser bones filles, mares, amants,
professionals, etc., però ningú
ens ha ensenyat a conèixer-nos,
acceptar-nos i estimar-nos.

Dimarts 10

19 H, LOCAL SOCIAL CAN
CORBERA
n «L’ESTRÈS I LA SALUT»
A càrrec de la Meritxell Boquet,
farmacèutica i terapeuta
emocional i de constel·lacions
fluvials.
Vivim en un món vertiginós,
en què tot va molt ràpid i tot
és urgent. Això fa que visquem
sota alts nivells d’estrès durant
molt de temps, i això, a la llarga,
ens pot fer emmalaltir. I ara ja en
tenim evidència científica.

Dimecres 11

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n HORA DEL CONTE: «DONES»
A càrrec de Gisela Llimona.

Dijous 12

18 H, CENTRE CÍVIC PACO CANO
n «EMPODERAMENT FEMENÍ,
UN VIATGE A TRAVÉS DEL
COS»
Taller experimental a càrrec de
Lola Toledo, terapeuta corporal
holística, i destinat a dones
Cal portar roba còmoda i mitjons
gruixuts.

Divendres 13

19 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n XERRADA AMB MONTSE
BARDERI
Escriptora, periodista, filòsofa,
especialista en estudis de
gènere, patrona fundadora de
la Fundació Maria Mercè Marçal
i premi Prudenci Bertrana 2019
per la novel·la La memòria de
l’aigua, forma part del projecte

guanyador «eTwinning 2015»
en l’àmbit europeu de Ciutats
Educadores i, el 2019, ha estat
nomenada comissària de l’Any
Teresa Pàmies per la Institució de
les Lletres Catalanes.

Dissabte 21

DE 12 A 16 H, PLAÇA DE LA VILA
n VERMUT JAZZ A
VILADECAVALLS
Concert de Wass & Boogie Feat
Betta BLUES.
Dins del 39è Festival de Jazz de
Terrassa.
EN ACABAR
n PÍCNIC JAZZ
5 concerts de jazz amb alumnes i
professors de l’EMM Pau Casals.
Activitat emmarcada en els actes
de celebració dels 25 anys de
l’Escola Municipal de Música Pau
Casals.

Dimecres 25

17 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n HORA DEL CONTE:
«HISTÒRIA D’UN JARDÍ»
A càrrec d’Eva González.
Sessió per a nadons de 0-4 anys.
Cal inscripció prèvia.

Divendres 27

18 H, BIBLIOTECA PERE CALDERS
n CONFERÈNCIA: «MARXA
NÒRDICA»
A càrrec de Cristina Borràs,
instructora de la Federació
Espanyola i de l’Associació
Catalana de Marxa Nòrdica,
directora de Nordic Walking
Girona i formadora de
l’ONWF – The World Original
Nordic Walking Federation.

Dissabte 28

21 H, PAVELLÓ MUNICIPAL
SEBASTIÀ HOMS
n 4a GALA DE L’ESPORT
Reconeixement a l’esport
local per part de l’Ajuntament
de Viladecavalls i les entitats
esportives del municipi.
Venda de tiquets del 4 al 18
de març a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (carrer Antoni Soler i
Hospital 7-9 baixos).

Diumenge 29

12 H, PLAÇA DE LES CARENES
n XXV CALÇOTADA POPULAR
Recollida de tiquets els dimarts i
dijous, de 17 a 19 h, al local de la
plaça de les Carenes.
Organitza: AVV Les Carenes de
Can Turu

Paco Cano
CENTRE CÍVIC

ACTIVITATS DE
L’AJUNTAMENT
IOGA

Dimarts i dijous de 15.20 a 16.20 h
Activitat dirigida adreçada a
qualsevol edat

TAEKWONDO

Dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h
Activitat dirigida adreçada a
nens/es de 4 a 12 anys

LECTOESCRIPTURA

Dilluns de 16 a 19 h i dijous de 16 a
17.30 h
Activitat dirigida adreçada a
persones de més de 60 anys

GIMNÀSTICA GENT GRAN

Dilluns de 9 a 10 h, dimarts de 17 a
18 h i dimecres de 9 a 10 h
Activitat dirigida adreçada a
persones de més de 60 anys

AS CULTURAL

Puro Flamenco:
Dimarts de 19.45 a 20.45 h
Castañuelas:
Dilluns de 18.15 a 19.15 h
Patchwork:
Dimecres de 18 a 19 h
Clásico Español:
Dilluns de 19.45 a 20.45 h
Bailes de salón:
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
Teatro:
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Pintura al óleo:
Dimarts de 17 a 19 h
Manualidades:
Dilluns de 16 a 17.30 h i dimecres de
15.30 a 17.30 h
Pilates:
Dimarts de 18.15 a 19.15 h i dijous
de 19.45 a 20.45 h
Zumba adultos:
Dilluns de 19.30 a 20.30 h, dimecres
de 15.15 a 16.15 i de 19.30 a 20.30
h i divendres de 19.30 a 20.30 h
Zumba infantil:
Dilluns de 16.45 a 18 h
Zumba adolescentes:
Divendres de 16.45 a 18 h
Sevillanas y Rumbitas:
Dimecres de 19.45 a 20.45 h
Per a més informació:
ascultural2016@gmail.com

GRUP DE DONES CAN TRIAS

Treballs manuals:
Dilluns alternatius de 17.30 a 19.30 h
Català:
Dimarts de 16 a 17 h
Informàtica:
Dilluns de 15 a 17.30 h
Per a més informació:
donescantrias@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE BALL GENT
GRAN
Diumenges de 17.30 a 20.30 h

Per a més informació:
asociacionbailecantrias@gmail.com

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

