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Ramblegem

El dissabte 
12 de juny 
de 17 a 19 hores
compartirem les idees 
que heu aportat 
en les diferents 
activitats organitzades 
a la Rambla.

 
i informa't dels propers passos del projecte.

som poble, soc ciutat

I si quedem 
per compartir 

les conclusions 
del procés 

participatiu?

Reserva la teva plaça a 
viladecans.cat/ramblegem

Ramblegem
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L’alcalde

Superar la pandemia para mirar al futuro

E
l 40 % de vecinos y vecinas ya ha recibido al menos una do-
sis de la vacuna contra la COVID-19. Además, los datos de 
infectados bajan y hay menos preocupación ante la posi-
ble saturación de la atención sanitaria y los servicios hos-

pitalarios. Son buenas noticias pero no podemos bajar la guardia. 
El virus está presente y todavía hay personas que no están vacu-
nadas, por lo que existe riesgo. Hay que seguir haciendo caso de 
las instrucciones que recibimos de las autoridades sanitarias pa-
ra superar la pandemia. Entre todos y todas lo conseguiremos.

Con la pandemia en vía de control, se van a producir circuns-
tancias económicas que nos pueden dar esperanzas para que la 
sociedad vuelva a la normalidad. Por un lado, la Comisión Eu-
ropea ha mejorado sus previsiones de crecimiento para España 
hasta el 5,9 % este año y 6,8 % en 2022. Europa prevé que el Pro-
ducto Interior Bruto de España vuelva a su nivel previo a la pande-
mia a finales de 2022. Va a ser un crecimiento importante tanto a 
nivel macroeconómico como en la econo-
mía doméstica. Ayudará notablemente la 
llegada de los recursos europeos, y Vilade-
cans opta a participar en varios proyectos. 

En este sentido, estamos trabajando di-
rectamente con los ministerios para desa-
rrollar importantes planes de reactivación, 
dentro del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia español. Serán pro-
yectos de dinamización económica –pre-
sentando el Hub de Edificación Sostenible, 
que lidera la compañía Roca–, planes para 
la rehabilitación de barrios –aprovechan-
do que somos una de las dieciséis adminis-
traciones locales españolas identificadas 
por el Gobierno de España como pilotos 
para elaborar una Agenda Urbana 2030–, 
y proyectos sobre energía, al hilo del  
Vilawatt. Nuestra apuesta por la energía 

limpia y más barata se sustanciará en una fuerte inversión en 
materia de infraestructuras.

Asimismo, plantearemos una inversión importante en infraes-
tructura verde para desarrollar el plan de naturalización e in-
cremento de los espacios verdes de la ciudad. Además, estamos 
preparando proyectos de digitalización, con el fin de moderni-
zar la administración y empoderar a la ciudadanía, el comercio y 
la industria de la ciudad para afrontar el presente y el futuro 
inmediato sin que exista ninguna brecha digital para nadie. 

La reactivación económica deberá ir acompañada del relan-
zamiento social. Estamos trabajando para recuperar las activi-
dades en la calle y la dinámica de la ciudad y sus entidades, de 
acuerdo siempre con las normas que marque el Departament 
de Salut de la Generalitat. Nos gustaría poder hacer una Fiesta 
Mayor con gran despliegue, pero seguramente todavía estarán 
vigentes unas medidas que impedirán que muchas de las acti-

vidades se hagan como se habían hecho 
anteriormente. No obstante, vamos a te-
ner una edición especial del Festival In-
ternacional de Teatre i Animació Al Ca-
rrer y estamos estudiando cómo recupe-
rar ya la normalidad en el uso de los equi-
pamientos ciudadanos.

Paulatinamente, la normalidad volverá 
a nuestros hogares, calles y equipamientos. 
Confío en que salgamos fuertes y que vaya-
mos recuperando nuestra actividad eco-
nómica y social. A nuestras costumbres, 
sin embargo, añadiremos una: el home-
naje a las víctimas; el recuerdo a las per-
sonas que se fueron a causa de la maldi-
ta pandemia. Tendremos un espacio para 
su recuerdo y buscaremos el mejor mo-
mento atendiendo a las circunstancias.  
Se lo debemos. 

TRABAJAMOS CON EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA 
PARA DESARROLLAR 

IMPORTANTES PLANES 
DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y TAMBIÉN 
APOSTAMOS POR UN 

RELANZAMIENTO SOCIAL

SÍGUELO

@carlosruiztwitt facebook.com/carles.ruiznovella linkedin.com/in/carlesruiznovella @carlosruiznovella
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L’alcalde

EL MEU DIA A DIA

L’alcalde

3
l Consell del Centre Social i
 Sanitari Frederica Montseny 

4
l Acte de presentació de la Fira de 

Sant Isidre i la Mostra d’Entitats
l Comitè Executiu del Pacte 
 Industrial
l  Reunió amb responsables de 

l'Agròpolis, espai de recerca de 
la UPC a Viladecans

5
l Conveni amb Agbar sobre 
 estudiants refugiats [Pàg. 15]

l Entrevista a Catalunya Ràdio
 sobre l'aprovació del teletreball 
 per a la plantilla municipal [Pàg. 8]

l Junta de Govern Local

6-7
l Jornada IND+I [Pàg. 10]

10
l Benvinguda al Pla d’Experiencia- 

ció Laboral de platges  [Pàg. 6]

l Recollida del Segell Infoparticipa 
a la transparència municipal 
[Pàg. 4-5]

12
l Acte final del projecte educatiu 

europeu ON BOARD [Pàg. 9]

13
l Visita a Berga per conèixer l'ex-

periència del servei de recollida 
de residus porta a porta

15
l Visita a la Fira de Sant Isidre i 
 la 19a Mostra d’Entitats

19
l Junta de Govern Local
l Junta de Portaveus del Ple

20
l Comissió de Mobilitat i Sosteni-

bilitat de l'Àrea Metropolitana

21
l Reunió amb Pere Macias, coor-

dinador del Pla de Rodalies 

25
l Assemblea d'Innobaix
l Consell de l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona
l Taula rodona en el 47è Congrés 

de Parcs i Jardins Públics

27
l Ple de la Diputació de Barcelona
l Ple Municipal

28
l Visites escolars a l'Ajuntament: 

recepció a l'Escola Can Palmer

31
l Trobada local de balanç final del  

projecte educatiu europeu ON 
BOARD [Pàg. 9]  

LA FOTO DEL MES

MAIG 2020

dos por un mayor número de 
usuarios del hospital?

      EL ALCALDE CARLES RUIZ
Buenas tardes, Montse. Segu-
ramente ahora estamos en el 
momento más complicado 
porque han coincidido en el 
tiempo estas dos obras impor-
tantes para la ciudad que pue-
den generar estas molestias. 
Cuando finalicen, se recupe-
rarán gran parte de las plazas 
de aparcamiento que estaban 
disponibles. Hay espacios que 
también sufrirán remodela-
ciones, como el espacio donde 
se ha situado provisionalmen-
te la base del SEM, que será un 
nuevo espacio público para 
los vecinos. Tras la amplia-

Extracte de l’edició del 
mes de maig. Segueix-lo 
en directe per Youtube 
i Facebook els primers 
dimecres de mes a les 19 h 
i participa-hi deixant abans 
la teva pregunta en el web 
viladecans.cat/xat

MONTSE
Las obras del Hospital y de 
la avenida de la Generalitat 
han reducido mucho los apar- 
camientos en la vía pública 
en esa zona. ¿Volveremos a 
tener esos estacionamien-
tos o los convertirán en zo-
nas azules sin ningún tipo de 
privilegio para los ciudada-
nos de Viladecans, que nos 
veremos encima perjudica-

EL XAT AMB LA CIUTADANIA

L’Ajuntament acredita 
una transparència total
L'Ajuntament ha obtingut, 
amb la màxima puntuació, 
el Segell Infoparticipa, amb el 
qual la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) avalua 
anualment la qualitat de la in-
formació pública que es co-
munica en els webs corpo-
ratius dels ajuntaments cata-
lans. Només 39 d'aquests (nou 
del Baix Llobregat) complei-
xen amb tots els 52 indicadors 
valorats. Altres 96 ens lo-
cals han obtingut el distintiu 
en superar el 75 % de criteris. 

L’Ajuntament se sotmet a 
l’escrutini del Segell Infopar-
ticipa des de la seva creació, 
a l’any 2014, i en les darreres 
cinc edicions sempre ha com- 
plit per sobre del 95 % de cri- 
teris requerits. L'anàlisi amplia 

any rere any les exigències,  
per promoure la transparèn-
cia en relació als represen-
tants polítics, la gestió dels re-
cursos econòmics i col·lectius 
i el concurs de la participació 
ciutadana. En aquesta vuitena 
edició, l’avaluació incorporava 
quatre indicadors nous.

EXEMPLE DE BON GOVERN
L’alcalde Carles Ruiz va recollir 
el reconeixement el 10 de maig 
en un acte a Cerdanyola del 
Vallès. “Estem molt satisfets 
de renovar el segell, perquè 
evidencia que a Viladecans 
treballem en el bon camí per 
tenir una administració trans- 
parent, ètica i que rendeixi 
comptes de forma perma-
nent”, va destacar l'alcalde. 

    L  M X J  V  S D
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A LES XARXES SOCIALS

@carlosruiztwitt

_11 de maig_
¡Hoy me han puesto la 1a dosis de 
la vacuna contra la COVID! Agra-
decido a todo el personal sanita-
rio, el que ha luchado y lucha en 
primera línea y el que está vacu-
nando sin cesar para conseguir 
por fin la inmunidad de grupo. 
Ninguna duda, vacunarse es cui-
darnos y cuidar a todos.

facebook.com/carles.ruiznovella

_25 de maig_
Unas ciudades más verdes y sos-
tenibles son uno de los objetivos 
en los que trabajamos muchos 
ayuntamientos de España. Hoy 
he participado en el 47 Congreso  
de Parques y Jardines públicos 
#PARJAP2021 para hablar de ciu-
dades sostenibles e infraestruc- 
tura verde y de los proyectos que 
tenemos en #Viladecans.

_14 de maig_
Des de @ViladecansTweet volem 
dissenyar un nou model de gestió 
de residus que permeti avançar 
en els objectius de recollida se-
lectiva i fomentar el reciclatge. 
Per aquest motiu hem visitat Ber-
ga, un dels municipis pioners de 
Catalunya en la implantació de 
nous models de recollida.

_13 de maig_
Les obres a la carretera de Sant 
Climent ja han començat. Aques-
ta és la primera fase amb l'ade-
quació de les voreres i pas de vi-
anants, però està previst aca-
bar amb una transformació en 
un gran passeig que pugi de la 
rambla un cop el trànsit estigui 
ja derivat a la via de cornisa.

ción del Hospital también está 
prevista la construcción de un 
aparcamiento subterráneo 
para que su impacto en la mo-
vilidad sea el mínimo posible.

MARÍA
Quería felicitar al Ayunta-
miento por la renovación del 
parque de la Torre Roja, pe-
ro me gustaría resaltar el in-
civismo de algunos vecinos, 
que dejan basura y han roto 
una de las porterías del nue-
vo campo de fútbol. ¿Planea 
el Ayuntamiento reforzar la 
vigilancia?

           EL ALCALDE CARLES RUIZ
Buenas tardes, María. Somos 
conocedores de estas actitu-

des incívicas y estamos traba-
jando ya en algunas solucio-
nes para evitarlas, no sólo en 
este parque, sino en cualquier 
punto de la ciudad. Trabajamos 
con la Diputación un Plan de 
Convivencia que aprobaremos 
antes del verano, que recogerá 
acciones para mejorar esta si-
tuación. En paralelo, estamos 
redactando una ordenanza de 
convivencia relacionada con 
este mismo plan que regulará 
las sanciones que podamos po-
ner. Y todo ello lo acompaña-
remos de un plan para infor-
mar de ello a toda la ciudada-
nía. Mientras tanto, pediré a los 
responsables que refuercen la 
vigilancia para intentar evitar 
estas actitudes. 

DANIEL
Los actos incívicos de los 
dueños de perros son un pro-
blema grave. ¿Podría imple-
mentarse un análisis genéti-
co de las heces como en otras 
ciudades para multar?

           L’ALCALDE CARLES RUIZ
Buenas tardes, Daniel. El siste-
ma de control por ADN de las he- 
ces de perros fue probado por 
algunos ayuntamientos pero no 
se ha mostrado eficaz. Aparte 
de la complejidad legal para va-
lidar las muestras recogidas, es 
difícil tener una base de regis-
tro del ADN de todos los perros. 
Se trata de una propuesta muy 
llamativa pro hasta ahora sin 
resultados constatados. 

5
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Ciutat

Actualitat en números

de les persones de Viladecans 
adultes ja havien rebut com 
a mínim una dosi de la  vacu-
na contra la COVID el 25 de 
maig. Tot jut un mes enrere, 
el nombre d'immunització 
estava en el 25 % a la ciutat. 
Entre els majors de 60 anys, 
la cobertura superava el 80 %. 

40 %

eren les persones registrades 
a l'atur a Viladecans en tancar 
l'abril. La xifra es mantenia es-
table respecte al març: només 
sis persones més a les llistes. 
La taxa d'atur local, el 13 %, se-
gueix una mica per sobre de 
la mitjana comarcal (12,4 %). 

4.283

d'ocupació hotelera va tenir 
la zona delta del Baix Llo-
bregat en el primer trimes-
tre de l'any. A més, el preu 
mitjà per habitació va caure 
un 45 % respecte al 2020.  

23 %

Núm. 282

MEDI AMBIENT 14

EDUCACIÓ 15

CIUTAT 6
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SALUT I ESPORT 20

LA PLATJA MILLORA 
ELS ACCESSOS I
MANTÉ LES MESURES 
ANTI-COVID

La temporada de platja s’obre 
aquest mes de juny amb uns ac-
cessos millorats per fer-los més se-
gurs i còmodes per a les persones 
usuàries, a l’espera d’un pla defini-
tiu de passeig marítim tou a càrrec 
del Ministeri de Transports, Mobi-
litat i Agenda Urbana. Les obres les 
ha realitzat l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) amb el finan- 
çament dels Fons FEDER de la Unió 
Europea pactats l’any 2017.

Ho notaran especialment les 
persones usuàries de l’autobús, 
que ara tenen un recorregut se-
gur amb una nova vorera des de 
la parada fins a l’aparcament i un 
renovat espai de descans a la pa-
rada. Però també els ciclistes, en 
allargar-se el carril bici del Camí 
del Mar fins al mateix camí d’accés 
de la platja de la Pineda, on tam-
bé s’ha adequat el ferm i s’han po-
sat bancs a tocar de la platja. Per la 
seva part, els vehicles motoritzats 
notaran la millora en l’accés a la 
platja de la Murta, plenament as-
faltat fins a arribar a l’aparcament.

LES MOTOS, DINS DE  L’APARCAMENT
A l’accés a la platja de la Murtra, 
per tal de poder habilitar les vo-
reres per als vianants, l’espai per 
a l’estacionament de motos s’ha 

Lleure. El servei de socorrisme i el Vilabús 
al litoral funcionaran al llarg de gairebé tres 
mesos de manera ininterrompuda

traslladat a l’interior de l’aparca-
ment, tot i que aquestes no hauran 
de pagar pel seu ús com la resta 
de vehicles. Les motos tenen pro-
hibit estacionar sobre les voreres.

L’aparcament serà de pagament 
els dos primers caps de setmana 
de juny i tots els dies des del 19 de 
juny al 12 de setembre. Els vehicles 
censats a Viladecans tenen un 80 % 

cal preservar. El compromís ciu-
tadà per fer possible que l’ús lúdic 
sigui compatible amb la conser-
vació de la natura és clau i l’equip 
d’informadors, format per joves 
que estaven en situació d’atur 
contractats per l’Ajuntament, s’en-
carrega de recordar-ho a tothom. 
Aquest personal informatiu tam-
bé té un paper important per di-
fondre les normes de seguretat sa-
nitària a la platja.  

AMB TOTA LA PREVENCIÓ 
 Enguany, es mantindran actives la 
majoria de mesures de prevenció 
impulsades al 2020 per la COVID 
com el control d’aforament, les 
franges per al pas sobre la sorra, 
l’anul·lació de les instal·lacions 
esportives i l’ús individual dels 
blocs de dutxes. A banda, els 

Les persones usuàries de l'auto-
bús tenen un nou recorregut se-
gur des de la parada fins a l'accés 
a l'aparcament de la Murtra.

CALENDARI DE SERVEIS 
 
l Salvament i socorrisme
 Del 12 de juny al 12 de setembre, 

de 10 a 19 hores, a les platges 
de la Murtra i la Pineda (zona 
amb balises grogues al mar)

l Aparcament regulat
 5, 6 , 12 i 13 de juny i del 19 de 

juny al 12 de setembre, de 8 a 20 
hores, a la platja de la Murtra

l Autobús a la platja (VB4)
 Del 19 de juny al 12 de setembre, 

de 10 a 14.30 i de 16 a 20.30 h

L'autobús VB4 manté 
la gratuïtat els caps 
de setmana, quan el 
pàrquing s'omple més 

de descompte sobre el pagament 
únic de 5 euros per fer-ne ús del 
pàrquing entre les vuit del matí i les 
vuit de la tarda, pagant així només 
un euro. L’objectiu és fomentar l’ús 
de les platges per part de la ciutada- 
nia local, donada la limitació d’es-
pai de l’aparcament en situar-se en 
un espai d’alt valor natural.

La singularitat natural de les 
platges locals és un dels seus grans 
atractius i a la vegada un valor que 
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Les obres en els accesos 
afavoreixen la seguretat  
per a vianants i ciclistes

limitació d'aforament de l'aparca-
ment, al voltant de 400 vehicles, 
contribueix en sí mateixa a una 
regulació natural.

Precisament per aquesta limi-
tació d'accés a la platja en vehicle 
motoritzat, l’Ajuntament reedita 
aquest estiu la iniciativa de que 
l’autobús al litoral, el Vilabús 4 
(VB4), sigui gratuït tots els caps de 
setmana, quan més ràpid s’omple 
la zona d’estacionament regulada. 
Les persones usuàries no hauran 
de validar el bitllet al llarg dels 13 
caps de setmana del servei de bus 
entre la ciutat i el litoral local. 

MÉS SERVEI DE SOCORRISME
Un altre personal essencial a la 
platja és el del servei de socorris-
me, que es prestaràdurant vint di-
es més que al 2020, del 12 de juny 
al 12 de setembre, per part de cinc 
socorriestes. Les platges vigilades 
(i amb serveis) són les de la Mur-
tra i la Pineda, vorejades per bali-
ses grogues al mar per evitar l’ac-
cés de vehicles nàutics. Tampoc 
es permet dins d’aquestes platges 

L’ocupació estival al litoral impulsa la reactivació local

La platja de Viladecans és natura, 
és lleure i, també, és ocupació. 
L’arribada de l’estiu genera una 
oportunitat d’impuls de l’activi-
tat econòmica i de l’ocupació al li-
toral amb diferents perfils labo-
rals que activen més de mig cen-
tenar de llocs de feina: personal 
d’informació, de socorrisme, de 
l’aparcament regulat, de neteja, 
del servei d’autobús i dels esta-
bliments de restauració (la guin-
gueta i el restaurant en el camí 
d’accés a la Murtra, que enguany 
estrena proposta gastronòmica). 

L'Ajuntament hi contribueix 
a aquest impuls laboral, a més 
dels serveis indirectes, amb la 

contractació directa per al servei 
d'informació ambiental i de salut 
de vuit joves de Viladecans menors 
de 29 anys en situació d'atur. Al 
procés de selecció obert es van 
presentar 70 persones. Els sis 
homes i dues dones contractades 
han rebut una formació específica 
per a les seves tasques i també per 
millorar habilitats transversals 
per al mercat de feina per ajudar 
a la seva inserció un cop acabada 
aquesta experiència laboral. 

Serveis públics
l Servei de consulta online 
 de l’ocupació a l’app Platges
l Control d’accés per evitar 
 l'excés d'afluència
l Equip itinerant d’informació 

ambiental i de salut
l Informació per megafonia 

de mesures de seguretat i 
 prevenció
l Servei reforçat de neteja del 

mòdul de lavabos
l Instal·lacions de volei i de 

korfball anul·lades per evitar 
la interacció social

l Només una dutxa en ús per 
a cada bloc de dutxes

Comportaments personals
l Mantenir la distància inter-

personal de metre i mig res-
pecte als no convivents en tot 
moment; també en les activi-
tats esportives o d'esbarjo

l  No posar la tovallola o 
 hamaca a menys de sis me-

tres del mar per respectar la 
 franja per al passeig
l  Mantenir un perímetre de 
 dos metres respecte a la resta 

de persones en ubicar els ob-
jectes personals a la sorra

l En tossir o esternudar, tapar- 
se amb un mocador o el braç

l En cas de tenir símptomes de 
COVID, abandonar la platja

l Seguir les normes i indicacions 
establertes

MESURES DE PREVENCIÓ

Reactivem
Viladecans
PRL 2021 | Mesura 10

la pesca recreativa, que només es 
pot fer de vuit del vespre a vuit del 
matí en els espigons. 

RESTRICCIÓ  A LA PLATJA DEL REMOLAR
Les altres dues platges locals, la 
de Cal Francés i la del Remolar, no 
disposen de serveis ni vigilància. 
En el cas de la del Remolar, fins al 
31 de juliol està tancada al pas per-
què es troba dins d’un espai natu-
ral de protecció d’aus i es vol fa-
cilitar la nidificació d’espècies en 
perill d’extinció, com els corriols. 
Els gossos tenen prohibit l’accés a 
qualsevol platja i en qualsevol ho-
rari fins al 30 de setembre. 

procediments s’aniran adaptant 
segons les recomanacions de les 
administracions sanitàries. 

Per la COVID, la  platja té un 
aforament màxim de 4.240 per-
sones. L’afluència es pot consultar 

a temps real a través del telèfon  
mòbil a l’app Platges, promogu-
da per l’AMB. L’estiu passat, però, 
només es va haver de restringir 
l’accés en dos dies i per un curt 
període de temps, ja que la pròpia 

La singularitat natural 
de les platges locals, un 
valor a preservar amb 
el compromís ciutadà

7
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PATRIMONI NATURAL

Els arbres reubicats a 
Llevant arrelen amb èxit
Els 270 arbres reubicats a la 
tardor per la creació del fu-
tur barri de Llevant han ar-
relat tots a la seva nova ubi-
cació. Sis mesos després del 
transplantament, roures, 
oliveres i garrofers –alguns 
centenaris– s’han adaptat 
al seu lloc definitiu dins del 
mateix barri, en la zona més 
propera a la falda de la mun-
tanya de Sant Ramon. 

L’Ajuntament va instal·lar 
un sistema de reg provisio-

nal i hi va afegir adobs per 
afavorir la seva supervivèn-
cia en el nou espai. Així, es 
volia fer conviure la urba-
nització del nou barri amb 
la protecció del patrimoni 
natural de valor de la zona. 

Les zones verdes i espais 
lliures seran majoria (35 %) 
a la superfície del barri de 
Llevant, mentre que el 34 % 
l'ocuparan habitatges, equi-
paments i espais comercials 
i el 31 %, carrers i serveis. 

Els 270 exemplars rebroten amb el suport d'aigua i adobs

2020, el primer año con más 
muertes que nacimientos

Población

La irrupción de la COVID se dejó 
notar en la demografía local en 
2020. Por primera vez en tres 
décadas de registros padrona-
les comparados, las defunciones 
superaron a los nacimientos en 
Viladecans. Influyó tanto que el 
número de nuevos bebés cayó un 
26 % respecto al 2019 (situándose 
en 412), como que las muertes 
subieron un 28 % (hasta las 569). 
Así, murieron 114 personas más 
que el año anterior. Según datos 
de la Generalitat, 143 de las perso-
nas fallecidas (una de cada cua- 
tro) dieron positivo por COVID.

En 2020, la ciudad perdió 490 
habitantes, impulsada también 
por el descenso en la llegada de 
nuevos vecinos, que cayó un 29 % 
respecto al 2019. Se trata del 
primer descenso de población 
desde 2012 y el mayor que se ha 
producido desde que se tienen 
datos. Viladecans cerró el año 
pasado con 66.875 personas em-
padronadas, a un nivel similar al 
del cierre del año 2018. 

Los datos forman parte del ba- 
lance anual del Ayuntamiento, 
que se puede consultar en la web 
viladecans.cat/es/estadisticas. 

Un 28 % más de muertes y un 26 % menos de nacimientos / © Freepik
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Vilawatt es replicarà per 
Europa, com la Xarxa 
d’Innovació Educativa
Projecció. El model educatiu s'acaba de transferir 
a cinc ciutats  i l'energètic es porta ara a altres tres

De la mà de la Unió Europea, Vila-
decans consolida la seva imatge i 
rellevància com a ciutat innova- 
dora en polítiques públiques.

Al maig, Viladecans va començar a 
transferir la seva experiència amb 
el Vilawatt a la ciutat hongaresa 
de Nagykanizsa, la grega de Trikala 
i la belga de Seraing. Unes sessions 
telemàtiques van donar el tret de 
sortida a aquesta iniciativa que du-
rara divuit mesos, finançada per la 
Unió Europea a través del Progra-
ma URBACT-UIA. 

Aquest precisament va sub-
vencionar la iniciativa de l'Ajun-
tament amb Vilawatt per afron-
tar la transició energètica a 
la ciutat d'una manera par-
ticipada (amb una compan-
yia energètica amb la ciutada-

Jornada de tancament intenacional d'ON BOARD, el 12 de maig

nia a la seva direcció), sostenible 
(promovent l'energia 100 % reno-
vable), empoderadora (amb ta-
llers i espais ciutadans compar-
tits per aprendre més sobre l'ener-
gia), transformadora (impulsant 
la rehabilitació energètica d'edi-
ficis) i compromesa (amb l'impuls 
d'una moneda local per potenciar 
el teixit local). 

La bona experiència innovado-
ra viladecanenca farà que es repli-
qui ara per Europa.

AMB L'EXPERIÈNCIA A LA MOTXILLA
També el 12 de maig va cloure el 
programa europeu ON BOARD, 
per a l'exportació de l'experiència 
local de la Xarxa d'Innovació  Edu-
cativa (XIE) a cinc ciutats europees.
Durant dos anys, aquestes han co-
negut la iniciativa per replicar-la a 
la seva manera. Nantes (a França), 

Albergaria-a-Velha (a Portugal), 
Tallin (a Estònia), Poznan (a Polò-
nia) i Halmstad (a Suècia) han co-
mençat a integrar en les seves ciu-
tats els aprenentatges d'integrar 
a toda la comunitat per millorar 
l'educació. La iniciativa també 
ha estat finançada pel Programa  
URBACT de la Unió Europea. 

La Unió Europea ha 
finançat ambdues
accions per diseminar 
bones experiències

Positiu també per a la ciutat

La XIE no només s'ha traslladat a 
altres ciutats sinò que ha millorat 
en el procés de transferència, tal 
i com es va explicar en una jor-
nada ciutadana el 31 de maig. La 
reflexió i els aprenentatges amb 
altres ciutats han donat lloc a un 
pla de millora, que aposta per 
implicar més a entitats i alum-
nat (ja shan iniciat alguns pro-
jectes), per imprimir una major 
autonomia de l'Ajuntament i per 
impulsar indicadors d'avaluació.

Actuacions municipals de 
manteniment i millora
de l'espai públic al maig

l Reparació de voreres al carrer de la 
Retama i a les avingudes del Doctor 
Fleming, Can Palmer i Can Batllori

l Instal·lació de mirall de circulació 
al carrer Flor de Té, a l'Alba-rosa 

l Neteja dels embornals a la rambla 
Modolell

l Noves escales al parc de Can Guardiola
l Renovació d'ajardinaments a l’en-

torn del mercat de la Constitució 
l Repintat de senyalització d'accés a 

guals en diferents carrers. 

CUIDANT DE VILADECANS
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Retos. La jornada IND+I, que se organiza cada año en la ciudad, debatió 
sobre tendencias, innovaciones y políticas industriales para el futuro

La jornada anual de industria e in-
novación IND+I se adaptó al for-
mato digital para mantener la re-
flexión sobre las tendencias y pro-
fundizar en soluciones frente a la 
situación generada por la COVID. 
Casi 300 personas participaron en 
la cita los días 6 y 7 de mayo.

En la presentación, el alcalde 
Carles Ruiz destacó que esta edición 
se preparó "para que aporte una vi-
sión entre el pasado y el futuro para  

La jornada de este año se realizó íntegramente en formato digital

Viladecans alimenta la reflexión 
sobre la industria pospandemia

introducir proyectos innovadores 
que se realizan en el país, con ilusión 
y capacidad para tejer alianzas".

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
La necesidad de cooperar como 
base para los retos del futuro fue 
una constante en las ponencias. 
Uno de los momentos más espe-
rados llegó con la conversación De 
Atapuerca a Marte, protagonizada 

Eudald Carbonell
Fundación Atapuerca
«En el momento actual la 
gente competente no compite. 
Cuando alcanzas cierto nivel 
de competencia y estás bien 
con lo que eres y lo que haces, 
te olvidas de competir.»

Xavier Ferràs
Profesor  de ESADE 
«A nivel de transformación di-
gital lo que hemos vivido en 
este último año nos ha situa-
do en 2031. Hemos acelera-
do la transformación digital a 
un nivel impensable hace unos 
pocos meses.»  

ASÍ LO VEN

por el paleontólogo Eudald Car-
bonell, codirector de la Funda-
ción Atapuerca, y el presidente 
de la empresa Astroland David 
Ceballos. También se celebraron 
talleres para identificar retos de 
las ciudades y soluciones inno-
vadoras. 

La cooperación, 
conclusión clave 
para alcanzar los 
retos del futuro

LA JORNADA IND+I, AL COMPLETO
youtube.com/AjuntamentViladecans

La ciudad volvió a atraer durante 
dos días las miradas del mundo 
empesarial y las instituciones vin-
culadas a la actividad económica.

L’Ajuntament s’endinsa en el teletreball
Relacions laborals

La pandèmia no ha portat només 
coses negatives. A l’Ajuntament va 
obligar a experimentar el teletre-
ball per garantir les mesures sa-
nitàries i la prova s’ha saldat amb 
un resultat positiu que ha portat 
a una nova regulació de les rela-
cions laborals. El 29 d’abril, el Ple 
Municipal va aprovar, per unani-
mitat dels grups polítics, perme-

tre fins a dues jornades de teletre-
ball a la setmana a dos terços de 
la plantilla municipal, que ocupa 
llocs de feina en què es pot exer-
cir aquest model híbrid.   

És una mesura voluntària, amb 
una durada d’un any prorrogable 
i que s’aplica a partir de plans de 
treball individuals, que inclouen 

el seguiment de les tasques, de les 
mesures de protecció de dades i 
de la prevenció de riscos laborals.

EXPERIÈNCIA POSITIVA AMB LA COVID
L’experiència del teletreball a 
l’Ajuntament en pandèmia ha estat  
positiva tant per a la conciliació 
del personal com per a l’eficàcia 
en la prestació dels serveis.

El teletreball és complementari 
a l’estratègia de transformació di-
gital de la gestió de l’Ajuntament 
(amb la pertinent capacitació de 
la plantilla) i va en sintonia amb el 
 nous models de relacions laborals 

La iniciativa se suma 
a un model en auge al 
sector privat, al qual 
vol també esperonar

Pioner entre les administracions 
locals a Espanya en regular una 
fórmula laboral híbrida de forma 
permanent després de la COVID.

Treballadora municipal a casa

que ja s’estan emprenent a l’em-
presa privada, per a la qual vol ser 
també referent, per estendre un 
impacte positiu social i ambiental, 
en reduir els desplaçaments. 
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COLMARINE
Descubre tu fuente de Colágeno 

Marino con nuestros tratamientos 
faciales y corporales

www.colmarinecosmetics.comwww.colmarinecosmetics.com

Tercera convocatoria municipal de 
ayudas empresariales desde el verano
Recursos. El Ayuntamiento ofrece 360.000 euros más a los pequeños negocios para su supervivencia

Las ayudas, con el fin de paliar 
el impactode la COVID, se otor-
garán por orden de solicitud y se 
abonarán dentro de este año.

El Ayuntamiento pone en marcha 
una nueva acción de apoyo econó-
mico (la tercera en diez meses) para 
favorecer la supervivencia del te-
jido económico local ante el im-
pacto de la pandemia. Se destinan 
360.000 euros a dos líneas de ayu-
das a diferentes actividades eco-
nómicas, dentro del Plan de Reac-
tivación Local (PRL) 2021. 

NO VINCULADAS A GASTOS CONCRETOS
Una línea de ayudas se dirige al 
sector de la hostelería con una 
partida presupuestaria de 180.000 
euros. Los restaurantes, bares y 
panaderías con degustación que 
lo soliciten recibirán un pago úni-
co de 900 euros. La subvención no 
está vinculada a ningún gasto con-
creto. Las empresas simplemente 
deberán estar al día en sus obliga-
ciones tributarias o justificar que 
han recibido una prórroga, apla-
zamiento o moratoria.

La tramitación se debe reali-
zar a través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento, por medio de 
un certificado digital. Las ayudas 

ello, se simplifica la documenta-
ción necesaria para la gestión de 
las solicitudes, gracias a la intero-
perabilidad entre administracio-
nes, y también se refuerza el per-
sonal para la tramitación.

Las ayudas del PRL 2020 están 
actualmente en el proceso final 
de concesión. A día 21 de mayo se 
habían abonado o aprobado  ya 310 
subvenciones por un importe total 
de 189.350 euros. El importe medio 
para cada negocio beneficiario ha-
bía sido de 610 euros.

NUEVAS MEDIDAS EN PREVISIÓN
Durante el verano el Ayuntamien-
to tiene previsto lanzar dos nue-
vas líneas de ayudas empresaria-
les, con 110.000 euros, para com-
pensar parte de los gastos por la 
apertura de establecimientos co-
merciales, así como las inversio-
nes en digitalización, con el fin de 
promover la implantación de nue-
vas empresas y la competitividad 
de las existentes en la situación 
pospandemia. 

El Ayuntamiento 
suma sus ayudas a las 
impulsadas por otras 
administraciones

Para hostelería
l Pago único de 900 euros 

por negocio (desligado de 
ningún gasto concreto)

l Por orden de solicitud
l 200 negocios beneficiarios 

Para comercios y pymes
l Pago único de 600 euros 

por negocio (desligado de 
ningún gasto concreto)

l Por orden de solicitud
l 300 negocios beneficiarios 

LAS AYUDAS

La hostelería tendrá la ayuda más elevada de esta convocatoria

La inyección en el 
sector empresarial 
este año será de casi 
un millón de euros

se otorgarán por orden de peti-
ción hasta agotar el presupuesto 
(con prioridad para las que no fue-
ron beneficiarias de las dos con-
vocatorias anteriores) o, en caso 
contrario, hasta finales de julio. El  
20 % de las ayudas se abonará en 
la moneda local Euro-Vilawatt  
para dinamizar más el comercio 
de proximidad.

Con ese mismo sistema y plazos 
de adjudicación, también podrán 
recibir una subvención de 600 eu-
ros las personas autónomas y pymes 
que cuenten con un establecimien- 
to físico abierto en la ciudad.

MÁS CELERIDAD EN LA ADJUDICACIÓN
Las subvenciones municipales se 
suman, desde las posibilidades lo-
cales, a los apoyos otorgados por 
otras administraciones públicas co-
mo las ayudas directas, la bajada de 
alquileres y suministros o los ERTE. 

En esta convocatoria, el Ayunta-
miento prevé agilizar la concesión 
de las ayudas respecto a las ante-
riores ediciones, otorgándolas an-
tes de que acabe este año 2021. Para 

Reactivemos
Viladecans
PRL 2021 | Medida 4

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS AYUDAS:
viladecans.cat/es/oficinaayudaseconomicas
viladecansempreses@viladecans.cat
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NOUS CURSOS 
GRATUÏTS I 

SUBVENCIONATS
PER A JOVES 

I PERSONES 
TREBALLADORES 

A L’ATUR

+ info a la dreta

Al centre Can Calderon
de dilluns a divendres de 

9 a 14 hores , en el telèfon
 93 635 18 04 o bé de 

forma presencia al carrer 
d’Andorra, 64 (amb cita a 

 viladecans.cat/citaprevia)

*NOMÉS per als tallers
del Punt Laboral Jove al
Centre de joves Can Xic

de dilluns a divendres de
16.30 a 21 h en el telèfon

93 647 00 24, o bé en el
web viladecansjove.cat

INSCRIPCIONS*

POTENCIAL
TOT EL TEU 

DESPLEGA

Viladecans

El programa ADA ayuda a romper 
la brecha digital de género
Habilidades. Más de setenta mujeres desempleadas han ampliado sus 
competencias digitales para no quedar excluidas del mercado laboral

La formación ofrece tres itinera-
rios a medida de las necesidades 
personales, desde las más básicas 
a la obtención de acreditaciones. 

Las competencias digitales ca-
da día son más importantes en 
el mercado laboral y, con el im-
pulso del teletrabajo por la pan-
demia, aún se ha hecho más evi-
dente. Las dificultades entre las 
personas trabajadoras de edad 
más avanzada aún son patentes,  
y en especial entre mujeres que 
ocupan más perfiles con alta de-
manda de habilidades digitales. 
Por ello, en 2020 el Ayuntamiento 
inició el programa ADA para lu-
char contra esta brecha digital 
de género entre mujeres des-
empleadas mayores de 30 años. 
Ya han participado 71 personas 
y el objetivo es alcanzar las 150  
durante este año.

APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y GRUPAL
Se trata de un servicio formativo 
con tres itinerarios en función de 

las competencias, desde las más 
básicas hasta obtener acreditacio-
nes, que plantea un plan a medida 
de cada persona. Este combina el 
autoaprendizaje, las clases presen-
ciales grupales y el seguimiento 
tutorizado. 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Tel. 93 635 18 04 (lu.-vi.: 9-14 h)
aulaoberta@viladecans.cat

El programa combina aprendizaje en clases presenciales y autónomo

Ángeles Vicente
«En ofimática me 
defendía, pero me faltaba 
trabajarla más. Ahora estoy 
aprendiendo mucho y ojalá 
esto me ayude 
a encontrar un trabajo.»

ASÍ LO VE

Reactivemos
Viladecans
PRL 2021 | Medida 8

Cuatro acciones frente 
al COVID, reconocidas

Buenas prácticas

Cuatro iniciativas del Ayuntamien- 
to acaban de ser incorporadas al 
Banco de Buenas Prácticas de los 
Gobiernos Locales, en el que la Fe-
deración de Municipios de Cata-
lunya ha puesto en valor este año 
acciones públicas destacadas para 
paliar los efectos de la pande-
mia replicables en otras ciuda-
des. Desde 2010, una treintena 

académica y laboral para jóvenes; 
y el Campus Login TIC,  el entorno 
virtual de aprendizaje de las ac-
ciones municipales de formación 
profesional ocupacional. 

Además, ha sido reconoci-
do el Semáforo COVID, el espa-
cio en la web del Ayuntamiento 
que sigue la evolución de los da-
tos de la pandemia, también fi-
nalista de los premios ASLAN de 
digitalización de las administra-
ciones públicas. 

de iniciativas municipales se han 
incorporado al banco de buenas 
prácticas públicas.

Este año se han reconocido tres 
medidas a favor de la formación 
y la inserción laboral en el centro 
Can Calderon: el programa ADA 
de capacitación digital de mujeres; 
la Escuela de Nuevas Oportunida- 
des, con itinerarios de reinserción 

Reactivemos
Viladecans
PRL 2021| Medidas 7, 8 y 9
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Tallers d'ocupació

PER A PERSONES A L’ATUR
O QUE VOLEN CANVIAR DE FEINA  

PROGRAMA “PRACTICA AMB NOSALTRES”

Diferencia’t i troba la teva ocupació
16 de juny, a les 16 h [2 hores]
CV curricular versus CV competencial
30 de juny, a les 16 h [2 hores]
Per què no em truquen? Les proves de selecció
7 de juliol, a les 16 h [2 hores]

Cursos de formació

TALLERS I CURSOS
SUBVENCIONATS

Accions amb el finançament de:

Xarxes Socials 2.0
Del 7 al 18 de juny, els dilluns, dimecres i 
divendres de 9.30 a 14.30 hores [30 hores]

PRIORITÀRIAMENT PER A PERSONES A L’ATUR

PER A JOVES DE 16 A 35 ANYS

PROGRAMA “L’AVENTURA D’AVANÇAR”

“Sigues singular”: Coneixement competencial 
28 de juny, a les 16 hores [2 hores]
Dissenya el teu currículum digital
5 de juliol, a les 16 hores [2 hores]

 

PUNT LABORAL JOVE

Voluntariat a l’estiu
11 de juny, a les 16 hores [2 hores]
Estratègies anti-discriminació en la cerca de feina
16 de juny, a les 16 h [2 hores]

Riu-te de tu mateix 
18 de juny, a les 16 h [2 hores]

Intel·ligència emocional, habilitats socials i gestió
21 de juny, a les 16 h [2 hores]

Endoll o xarxa de contactes?
2 de juliol, a les 16 h [2 hores]

Crea el teu portafolis web
9 de juliol, a les 16 h [2 hores]

PER A TOTHOM

Preparació de proves ACTIC-Nivell inicial
Del 30 de juny al 12 de juliol, tots els dilluns, 
dimecres i dijous de 9.30 a 13.30 h [24 hores] 

La exitosa experiencia municipal 
de acercar los servicios de orien-
tación laboral desde el centro 
Can Calderon al corazón de la 
ciudad emprendida en 2020 tras 
la irrupción de la COVID se re-
pite este año. 

El verano pasado, el Ayunta-
miento apostó por descentrali-
zar el servicio y acercarlo a los 
barrios más densos y con ma-
yor tasa de desempleo, a la vez 
que se hacía frente a las medidas 
de prevención sanitaria, como la 
reducción de los desplazamien-
tos y la limitación de los aforos 
en equipamientos. Así se ins- 
taló el Punto de Información de  

Can Calderon (PICC) en el casal 
de barrio de Montserratina.

El servicio, financiado por el 
Plan de Reactivación Local 2020, 
estuvo en marcha hasta diciem-
bre pasado. En poco más de tres 
meses se atendió a 365 personas.  
Es el caso de María del Mar que se 
quedó "en el paro en marzo, sin 
cobrar nada, y estaba al límite" 
y "al poco tiempo" de pasar por el 
servicio logró "un trabajo a tra-
vés de la bolsa Xaloc". En el ser-
vicio se ofrece información y 
acompañamiento en el proce-
so de búsqueda de empleo. 

Vuelve la orientación 
laboral a Montserratina
Empleo. El Ayuntamiento retoma la 
descentralización del servicio de atención

La ampliación del Plan de Reacti- 
vación Local recupera el Punto de 
Información de Can Calderon crea- 
do en 2020 en el casal de barrio. 

El Punto de Información de Can Calderon se estrenó en 2020

personas atendidas 

365

atenciones realizadas 

793 

El PICC 

en 2020 

175

hombres

190

mujeres

grado de satisfacción

9,78 

sobre 10

CONSIGUE CITA PREVIA EN EL PICC:
Tel. 93 635 18 04 (lu.-vi.: 9-14 h)
viladecans.cat/orientaciolaboral

Reactivemos
Viladecans
PRL 2021 | Medida 11
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La tinenta d'alcalde de Medi Ambient va participar en el lliurament de plantes

La fira de Sant Ponç, el 9 de maig 
a l'entorn de la Casa de les Abelles, 
va donar el tret de sortida a una 
campanya de sensibilització ciuta-
dana per potenciar un ciutat més 
florida i propícia als insectes pol·li-
nitzadors. 

Amb la iniciativa Bee Happy, la 
vida sense abelles seria impossi-
ble, l’Ajuntament ha llançat a ca-
da persona el repte de sumar un  

metre quadrat de natura a la ciu-
tat, ja sigui plantant al seu balcó 
flors i plantes aromàtiques o bé 
apadrinant un escocell florit al 
seu carrer.

ES POT SOL·LICITAR UN KIT  DE PLANTES
Mig centenar de persones van sig-
nar el seu compromís aquell dia i 
l’Ajuntament els va lliurar un kit 
de plantes per començar a fer-ho 
realitat. Aquelles persones inte-
ressades poden demanar el seu 
kit a través de l’adreça electrònica  
mediambient@viladecans.cat.

A la celebració de Sant Ponç, a 
més de les típiques paradetes de 

instal·lar-los als balcons i terrasses 
de les cases. 

També, visites guiades als rus-
cos municipals –amb un apicul-
tor professional– i al Prat de papa-
llones del parc del Mas Ratés per 
reivindicar la importància dels in-
sectes per promoure la biodiver-
sitat natural, la resiliència enfront 
del canvi climàtic i la lluita con-
tra la contaminació a les ciutats. 

Una persona, un metre 
quadrat de natura

La campanya municipal anima 
a apadrinar escocells i ajardinar 
balcons en favor dels insectes 
pol·linitzadors com les abelles.

Compromís. L'Ajuntament llança un repte ciutadà 
per potenciar una ciutat més florida i saludable

Mig centenar de 
persones van ser 
pioneres durant la 
fira de Sant Ponç

productes naturals, es van fer ta-
llers per aprendre a fer jardins 
verticals amb productes reciclats 
i a construir hotels d’insectes, per 

S’acosta l’estiu i l’Ajuntament po-
sa a punt els espais forestals per 
prevenir els incendis mentre que 
la Diputació de Barcelona enge-
ga el servei de vigilància per in-
formar i conscienciar la ciutada-
nia sobre els riscos, detectar punts 
problemàtics i donar l’alarma en 
cas d’alguna incidència.

A finals de maig es va comen- 
çar el desbrossament del períme-
tre de protecció entorn dels barris 
de l’Alba-rosa i del Mas Ratés, amb 
gairebé dos quilòmetres de longi-
tud i una amplada de 25 metres. A 
més de segar les herbes, es poden 
les branques baixes seques dels 
pins i es talen i trituren els arbres 

vençuts i amb perill de caiguda. A 
banda, es desbrossa la vegetació 
dels camins més transitats, cap a 
Sant Ramon i el mirador del Mas 
Ratés, i s’actua també a l’entorn de 
la font de Can Preses del Voltar.

MÀXIMA PREVENCIÓ
Del 18 de juny a l’1 de setembre, 
una unitat de vigilància forestal 
estarà per les muntanyes locals (i 
les de Sant Boi i Sant Climent) des 
del migdia fins al vespre, les ho-
res de més perill. El servei, finançat 
per la Diputació de Barcelona amb 
el suport de l’Ajuntament, compta 
amb la col·laboració de les persones 

Arrenca la campanya de prevenció d'incendis

Al maig es van començar a des-
brossar el perímetre de protecció i 
els camins més transitats i des del 
18 de juny es reforça la vigilància.

Espai forestal

ADF Sant Ramon, àngels 
de la guarda del bosc

En aquesta època, resulta més 
rellevant encara la desinteres-
sada tasca que presta tot l'any 
l'Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de Sant Ramon, qui dona 
suport a la vigilància estival 
amb rutes i guaites que perme-
ten tenir informació de prime- 
ra línia quan hi ha un avís de  
columna de fum, evitar que  
conats de foc esdevinguin im-
portants i, fins i tot, col·laborar 
amb les primeres tasques  
d’extinció amb Bombers. Voluntaris de l'ADF Sant Ramon

La col·laboració 
ciutadana és clau 
per cuidar del bosc, i 
més encara a l'estiu

voluntàries de l'Associació de De-
fensa Forestal (ADF) de Sant Ra-
mon. La col·laboració ciutadana, 
però, és també clau per cuidar dels 
boscos, i a l’estiu, encara més. 
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Activitats
d'estiu a l'abast 
de tothom

Des de l’Ajuntament s’han acti-
vat diverses mesures perquè in-
fants i adolescents puguin parti-
cipar en igualtat en l'oferta d'ac-
tivitats educatives d’estiu.

Pel que fa als casals d'estiu , 
hi ha una trentena d'activitats 
organitzades per clubs espor-
tius i AMPAS  que l'Ajuntament 
subvenciona amb 10 euros per 
infant i setmana, com ja va fer 
al 2020 a través del Pla de Re-
activació Local. Així, s'evita tras-
lladar a les famílies l'augment 
del cost per les mesures anti- 

Lleure

Reactivem
Viladec ans
PRL 2021 | Mesures 15 i 24

Subvenció i 
beques municipals 
per als casals oferts 
per entitats

COVID, per tal de no desincen-
tivar la participació. 

També, les famílies  amb 
menys recursos disposen de 
beques perquè els infants, sen-
se distinció dels recursos fa-
miliars, gaudeixin d'aquest es-
pai educatiu i de lleure. A més, 
quests casals d’estiu coordinats 
per l'Ajuntament tenen a dispo-
sició un monitoratge de suport 
per als nens i nenes amb ne- 
cessitats educatives especials.

Per altra banda, s’han orga-
nitzat activitats de suport edu-
catiu per a l’alumnat de 6è de 
primària i secundària, així com 
de reforç de llengua per a nou-
vinguts i el Centre Obert, des-
tinat a infants de famílies amb 
dificultats, es manté obert  du-
rant tot l'estiu. 

EN PRIMERA PERSONA

“La guitarra 
ha sido mi 
vida desde 
pequeño” 

PEDRO RINCÓN 
ESTUDIANTE EN EL 
CONSERVATORIO DEL LICEU

A sus 21 años, Pedro se ha convertido en el 
primer alumno de guitarra flamenca de los 
estudios musicales del Conservatorio del Li-
ceu en recibir una beca de excelencia. Pa-
ra este vecino del Grup Sant Jordi, este ins-
trumento ha sido, es y quiere que siga sien-
do no sólo su pasión, sino su forma de vida.
> ¿Qué supone esta beca?
Mas allá del apoyo económico que me va a 
permitir ir menos agobiado, sobre todo es un 
reconocimiento a años de esfuerzo y un mé-
rito para mi currículum por ser pionero. No 
sé si me abrirá puertas, pero siento que algo 
ha cambiado. Por ejemplo, el Festival de Jazz 
de Barcelona me ha invitado a conocer a To-
matito en su próximo concierto. 
> Eche la vista atrás. ¿Cuándo entra la gui-
tarra en su vida?
Ha sido mi vida desde pequeño. A los ocho 
años empecé con la eléctrica, pero la afición 
en mi familia al flamenco me hizo probar la 
española. Y ya no se ha ido de mis manos. 
> ¿Por qué?
Me llegó mucho que de un instrumento pu-

dieran salir estilos muy diferentes. Me motivó 
el desafío de su dificultad. Me tocó la fibra. Y 
me di cuenta que se me daba mejor que estu-
diar cualquier otra cosa. Mi familia me apoyó 
desde el principio en mi idea de dedicarme a 
la música, que ya tenía clara desde la Primaria.
¿Y cómo ve ahora ese sueño de niño?
Es muy difícil llegar a lo más alto. Muchos de 
los grandes en la historia lo hicieron con enor-
mes sacrificios en la infancia y en mi familia 
tampoco queríamos llegar a ese extremo. Pe-
ro siempre he estado enfocado en aprender 
y aprender. Gracias al esfuerzo de mi familia, 
he llegado a tener dos profesores particula-
res a la vez. Ahora en el Conservatorio estoy 
intentando reforzar los aspectos para com-
poner mis obras. 
¿Cuál es su objetivo?
Como mucha gente, vivir de lo que me gusta. 
Espero que la carrera me dé alas para abrir 
algun día mi propia escuela, pues ya he ofre-
cido clases particulares y se me da bien. Y, con 
esa estabilidad, explorar una carrera musical 
con mis obras. 

Educació
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En tu centro En tu casaINGLÉS A PARTIR DE 1 AÑO

LANGUAGE CONCEPT COMMUNICATION, S.L. · B65986366 · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

Matrículas Abiertas Curso 2021-2022

Kids&Us Viladecans · Rajoleria 12, local 3-1 · 08840 Viladecans · T. 695 507 893 · viladecans@kidsandus.es

¡No te quedes sin plaza! Clases reducidas. Un método único e innovador.

AULES 

D'ESTUDI NOCTURN...

MAIG-JUNY 2021

BIBLIOTECA 

DE VILADECANS

A v .  J o s e p  T a r r a d e l l a s ,  16

CENTRE DE RECURSOS

PER A JOVES CAN XIC

P a r c  d e  C a n  X i c ,  1  

Del  15  de maig al  29  de juny

dl .  -  dv.      20-23  h  

ds.              16-23  h  

dg.              10-14  i  16-23  h

Del  15  de maig al  20  de juny

ds.  i  dg.     10-14  h  i  16-23  h

CASAL DE BARRI

MONTSERRATINA

P l aça  d e  l a  C o n s t i t u c ió ,  4  

Del  24  de maig al  2  de jul iol

dl .  -  dv.  20-23  h  

dg.  10-14  h  i  16-23  h  

Bibl ioteca de

Viladecans

Per realitzar amb la major nor-
malitat possible aquests projec-
tes del Pla Local de Millora de 
l'Èxit Educatiu s'ha treballat en 
grups bombolla, utilitzant mas-
careta i seguint totes les mesures 
necessàries de prevenció i higiè-
ne. D'aquesta manera s'han po-
gut tornar a celebrar la Mostra 
de Teatre, el Cantem Junts i la  
Lliga dels Llibres. 

Tot i que el treball a l'aula s'ha 
mantingut com en altres cursos, 
les activitats finals no s'han po-
gut fer reunint l'alumnat de di-
ferents centres. Per això,  la can-
tata Cantem Junts s'ha realitzat a 
cada escola i la Mostra de Teatre 
s'ha realitzat en diferents ses-
sions a Atrium. Pel que fa a l'ac-
tivitat de comprensió lectora la 
Lliga dels Llibres, les fases elimi-
natòries es van celebrar al Casal 
Montserratina per complir dis-
tàncies de seguretat. Propera-
ment, també la Batuescola ce-
lebrarà la seva activitat de final 
de curs en diferents sessions. 

L'escola s'aferra a la 
cultura tot i la COVID
Activitats. Accions educatives en col·laboració 
amb l'Ajuntament s'adapten per seguir vives

El treball en grups bombolla i 
un nou format de clausures han 
permès realitzar projectes cultu- 
rals de teatre, música i lectura.

Actuació de l'Escola Miquel Martí i Pol en la Mostra de Teatre, al maig

725 infants 

12 escoles

275 infants 

 

5 escoles

350 infants 

 

Projectes Culturals a l'escola

Cantem Junts

7 escoles

participants

2.455

Projecte 

singular artístic

Batuescola

120 adolescents

Lliga dels Llibres

Mostra de Teatre

3 escoles

 

1 institut

725 infants 

260 infants 

 

1 escola
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Fun Weeks
Campamentos urbanos en inglés de 3 a 10 años

Summer

Kids&Us Viladecans · C/ Rajoleria 12, local 3-1 ·  08840 Viladecans  
T. 695 507 893 · viladecans@kidsandus.es

Semanas: Del 28 de junio al 02 de julio · Del 05 de julio al 09 de julio 
Del 12 de julio al 16 de julio · Del 30 de agosto al 03 de septiembre

Las actividades de las Fun Weeks están relacionadas con la temática semanal, con historias 
diferentes para cada grupo de edad creadas específicamente para facilitar la adquisición del 
idioma. Cuidamos hasta el más mínimo detalle para ofrecer un producto propio y de calidad, 

con contenidos exclusivos, adecuados y que tengan sentido para cada edad.

L’11 de maig es va fer la primera tro-
bada de la Taula Jove d’Emergència 
Climàtica, una secció juvenil de la 
taula local constituïda fa uns mesos 
per l’Ajuntament i agents socials  
perquè Viladecans guanyi cons-
ciència i resiliència davant la crisi 
climàtica derivada de l’escalada de 
les temperatures al planeta.

Amb la col·laboració dels centres 
educatius, l’acció busca incorpo-
rar la mirada dels joves per enfor-
tir un pacte per al futur, tot deba-
tent i donant forma a iniciatives 
que portin cap a un model de soci-
etat menys consumidor de matè-
ries i d’energia i que, alhora, es pu-
gui adaptar als canvis climàtics. 

En marxa la
Taula Jove 
d’Emergència 
Climàtica

Vint-i-vuit estudiants de secun-
dària de set centres fan escoltar 
la veu del jovent en l’elaboració 
del Pacte Viladecans pel Clima. 

Iris Fiore
3r d'ESO | Esc. Sagrada Família
 «El canvi climàtic no és un 
problema de futur sinó que 
ja el tenim a sobre i hem 
d'intentar que retrocedeixi.
No pot ser que ens plantegem 
el fet de no tenir fills per no 
portar-los a un món fatal.»  

Lucía González
3r d'ESO | Institut Olímpia
«Hem de fer canvis ràpid i 
els joves tenim molt a dir per 
conscienciar la gent de la 
nostra edat i ser un altaveu 
per impulsar les accions, i 
vull posar de la meva part 
per tal d'aconseguir-ho.»

AIXÍ HO VEUEN
Sostenibilitat

SOLIDARITAT

Ajuntament i Agbar donen 
suport a estudiants refugiats
La Shahed estudia Infermeria a la Universitat de Barcelona 
(UB). En Majd, cursa allà Estudis Anglesos. I la Farah, un 
màster d’interpretació de textos legals. Tots tres són joves 
que han marxat del seu país, Síria, en situació de conflicte, 
per seguir amb els estudis superiors gràcies al programa 
de beques solidàries de la UB en suport d’estudiants re-
fugiats. I tot tres viuen junts en un pis a Viladecans grà-
cies a la col·laboració amb el programa de l’Ajuntament 
i d’Aigües de Barcelona (Agbar). Aquesta última costeja 
les despeses d’allotjament i alimentació mentre l’admi-
nistració local en fa el seguiment psicosocial. 

L’Ajuntament es va sumar a l’any 2018 al projecte i hi 
han passat per la ciutat cinc estudiants. El 5 de maig es 
va renovar el conveni amb Agbar que ajuda joves, que 
 als seus països veuen truncada l’ambició d’estudiar, a fer 
créixer les seves oportunitats de futur des de l’educació. 

El director d’Agbar i l’alcalde van signar la col·laboració
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EN PRIMERA PERSONA

“Vam portar 
al poble la 
primera 
televisió
a color”

JAUME CALBET 
PROPIETARI DE LA CADENA
D'ELECTRODOMÈSTICS CALBET

Tot just fa 70 anys que la família Calbet va 
obrir la seva primera botiga a la ciutat, una 
ferreteria. L’empresari Jaume Calbet ens ex-
plica com aquesta llavor va germinar donant 
lloc a l’empresa familiar de venda d’elec- 
trodomèstics que actualment compta amb 
37 botigues a Catalunya i les Illes Balears.
 
> Com ho heu fet perquè Electrodomèstics 
Calbet estigui a ple rendiment tants anys?
És molt senzill, sempre hem venut el que 
la gent ha demanat. El meu pare va obrir 
una ferreteria al 1951 i va ser el comen-
çament del que ara som. Als tretze anys 
vaig venir a fer de venedor, que és el que 
a mi m’agrada, vendre. En aquell temps no 
hi havia tanta indústria com ara, hi havia 
molta pagesia, i la gent venia a comprar 
eines del camp, bicicletes... Portàvem el que 
la gent volia. Van començar a venir les ne-
veres de gel. La botiga va anar creixent, van 
arribar les neveres elèctriques, els fogons 
de petroli, de butà... i vam portar la primera 
televisió a color del poble. Ja amb la de 
blanc i negre en teníem una al carrer i hi 
havia gent que es venia amb la cadira al 
vespre a mirar-la.
> De qui va ser la idea d’obrir una botiga 
d’electrodomèstics?
Al principi només teníem una botiga i amb 
el temps vam separar la ferreteria dels elec-
trodomèstics. La ferreteria ens va permetre 

saber què volia la gent i ens vam anar ade-
quant, que és una cosa que seguim fent. Ara 
també tenim patinets i venem per Internet.
>Comenteu que un dels motius de l'èxit de 
la botiga va ser vendre a terminis quan en-
cara ningú ho feia.
La gent que emigrava fins aquí des d’An-
dalusia o l'Aragó, per exemple, tenien pocs 
diners i al meu pare, que era un tros de pà, 
la gent li explicava les seves necessitats i 
ell els deia que s’ho emportessin i ja li pa-
garien. La gent venia els dissabtes a pagar  
25 o 10 pessetes segons 
els que haguessin com-
prat i feien cua per pagar. 
Teníem un fitxer amb els 
noms de qui havia com-
prat d’aquesta manera i 
el meu pare feia de banc 
sense un duro, perquè tot-
hom estava creixent. Enca-
ra avui hi ha gent que em diu "tot ho com-
praré a casa teva, perquè quan vaig venir 
al poble no tenia res i em vas vendre a crè-
dit tot el que em feia falta".
> Un altre dels vostres valors també és ser 
una empresa familiar.
Per a nosaltres el més important és la nos-
tra gent, la gent que fa 40 o 50 anys amb 
nosaltres i que senten la botiga tan seva 
com jo i també l’avinentesa amb la famí-
lia perquè si no fos així no podria tirar en-
davant. Aquest negoci sense la seva gent 

seria com qualsevol gran superfície on vas 
a comprar i no t’atenen però aquí el taran-
nà és servir i estar per la clientela. Tu vens 
aquí amb una queixa i t’atenem al segon. 
És per tots aquests motius que venem. Te-
nim treballadors que fa tant de temps que 
hi són que els clients es pensen que són 
fills meus.
> En quin moment es planteja que Elec-
trodomèstics Calbet ha de tenir presen-
cia més enllà de Viladecans?
Tenir botigues més enllà de Viladecans va 

ser una cosa que es va do-
nar per les circumstànci-
es. La segona la vam posar 
a Sant Boi i la tercera a Ga-
và, després al Prat i a Cas-
telldefels. Però hi va haver 
com una espècie de crisi al 
nostre sector perquè no 
tenien la mateixa manera 

de vendre que nosaltres i hi va haver bo-
tigues que van començar a tancar i, com a 
nosaltres ens coneixia tothom, molta gent 
ens va venir oferint els establiments. Ens 
vam arribar a quedar 30 botigues de cop, 
de la Cadena Élite, amb 130 treballadors. 
L’expansió va venir donada per la situació, 
i també el que ha estat molt important per 
a nosaltres i hem estat un dels primers en 
fer-ho d’Espanya és que vam passar de te-
nir magatzem propi a tenir magatzem ex-
ternalitzat. 

“Hi ha qui m'ha dit 
que sempre compra 

aquí perquè quan no 
tenia res nosaltres li 

vam vendre a crèdit
allò que li feia falta”
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EL TEU BENESTAR 
és el nostre compromís 

Prestació econòmica vinculada al nostre centre 

Centre permanent i Centre de dia 

www.albarrosa.com - 93 659 40 08 / 93 658 58 61 

Avda. Central de Albarrosa, 57 - Viladecans 

Centre col·laborador 

albarrosa2@hotmail.com

Parada davant Porta 
L86 VB2

Mural
feminista 
al Municipal
de Futbol

REIVINDICACIÓ PERMANENT

L'obra d’art reivindicativa, en-
carregada per l'Ajuntament, està 
formada per 25 retrats de dones 
d'arreu del món destacades pel 
seu paper cultural, social, espor-
tiu i científic. El mural es va rea-
litzar en una setmana i combina 
diferents estils artístics. 

Una trentena d'alumnes de Ba-
txillerat de l’Institut  Josep Mes-
tres Busquets han pintat un mu-
ral feminista de 30 metres dins 
del Camp Municipal de Futbol, 
un espai amb un mur ampli, con- 
corregut i que acull un esport tra- 
dicionalment molt masculinitzat.

La ciutat es 
vesteix contra 
les LGTBI-fòbies

Una trentena de fanals de di-
ferents carrers de la ciutat es 
van vestir amb els colors de 
l'arc de Sant Martí en el Dia 
contra la LGTBI-fòbia, el 17 de 
maig. L'Ajuntament va voler  
així fer visible la reivindicació 
per una societat sense discri-
minacions per raó de l'orien-
tació sexual i de la identitat o 
expressió de gènere. També des 
del centre de joves Can Xic es va 
desplegar les banderes re-
presentatives dels col·lectius 
menys visibilitzats dins del  
moviment LGTBI+, transexuals, 
bisexuals i lesbianes.

Can Xic serà també el cen-
tre neuràlgic de la commemo-
ració del Dia de l'Orgull LGTBI+,  
el proper 28 de juny. La cita tin-
drà una vessant reivindicacti-
va, amb la presentació d'una 
nova campanya municipal en 
favor de la diversitat, tant a la 
societat com dins del propi col-
lectiu, i contra les LGTBI-fòbies, 
així com una vessant lúdica,  amb 
un espectacle de monòlegs.

SUPORT CONSTANT
Viladecans disposa del Servei 
d'Atenció Integral (SAI) amb 
informació, atenció i acompa-
nyament a les persones LGTBI, 
al qual es pot accedir demanant 
cita prèvia al 93 566 200 (dl.-
dv.: 9-14 h) o a través de l'adreça 
lgtbi@viladecans.cat. 

Drets

Fanal reivindicatiu 

MIRA COM ES VA CREAR EL MURAL
youtube.com/AjuntamentViladecans
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EN PRIMERA PERSONA

“El club es una familia” 
JULIO OTEROS | PRESIDENTE DEL CLUB ATLETISME VILADECANS

El Club Atletisme Viladecans cumple 40 años. 
Esta escuela de atletas, cuna incluso de de-
portistas de élite, tiene claro que lo impor-
tante es hacer crecer la pasión por este de-
porte entre los jóvenes para seguir abrien-
do nuevas etapas en la historia del club, que 
actualmente cuenta con unos 120 deportis-
tas. Hablamos con Julio Oteros, que preside 
la entidad desde hace tres años. 

> ¿Cuál ha sido la clave para estar al pie del 
cañón 40 años?
El club ha sido una familia, en la que todo 
el mundo ha arrimado el hombro y ha ayu-
dado por un sentimiento de comunidad. 
Incluso muchos atletas luego han seguido 
vinculados como entrenadores. Y es impor-
tante que siempre hemos tenido claro nues- 
tros límites y nuestra función  
como escuela de atletas.
> ¿Cuál ese ese rol?
Somos un club humilde, con 
una estructura pequeña, que 
no apuesta por crecer mucho 
sino por formar personas que 
amen este deporte y logren 
una base sólida y consistente que les ayude 
a triunfar si luego van a otro club para vivir 
del atletismo. Aquí no podemos mantener o 
subvencionar un deportista de élite, pero es-
tamos muy orgullosos cuando vemos llegar 
lejos a gente que empezó aquí.
> ¿Se ve rápido cuando alguien vale para el 
atletismo?
Este es un deporte que requiere mucha cons-

tancia para crecer, aunque hay cualidades que 
en ocasiones se entrevén rápido. Pero noso-
tros tampoco buscamos estrujar a los atletas 
como un limón, quemarlos, sino que apren-
dan y disfruten y, a los que tienen más poten-
cial, pulirlos y mimarlos para que sigan aman-
do este deporte.
> El club, que en su día fue una gran cante-
ra de marcha, parece que ahora empieza a 
despuntar en otras lides, como la velocidad. 
¿Han buscado diversificar?
No es nada premeditado, creo que va más 
por ciclos. Sí pensamos que no es bueno cen-
trarse sólo en una disciplina, ni siquiera por 
un peso histórico, y aparcar las demás. Te-
nemos entrenadores buenos tanto en mar-
cha como en velocidad y simplemente a ve-
ces el fruto del trabajo se recoge más de un 

lado que de otro.
> ¿Se marcan algun reto pa-
ra los 50 años?
Ojalá a medio plazo podamos 
acabar con el talón de Aqui-
les que ha supuesto siempre 
no tener una pista de compe-
tición. Es una larga reivindica-

ción que con el Ayuntamiento nunca se ha 
materializado. Pero mirar muy lejos da un po-
co de vértigo y ahora la aspiración es levantar 
el vuelo otra vez cuando se aparque la pande-
mia y organizar de nuevo las pruebas que ha-
cíamos en la ciudad y  librarnos de las limita-
ciones organizativas en los entrenamientos 
para que los atletas puedan compartir más 
juntos, que se les nota que tienen ganas. 

Pol Hervás se colgó, el 23 de mayo 
en Mallorca, la medalla de bron-
ce con Catalunya en el Campeo-
nato de España de ciclismo en 
pista por autonomías. En su es-
treno en el torneo en la catego-
ría de élite, subió al podio en la 
prueba de madison por parejas 
haciendo dúo con Erik Martorell,  
con quien ya ganó el bronce en 
2016 en categoría junior. 

Más de 230 deportistas federa-
dos participaron el 9 de mayo 
en la 4ª Duatlón de Viladecans, 
entorno al parque de la Marina. 
Con la magnífica organización 
del Club Triatló Viladecans, la 
cita contó con las victorias in-
dividuales de Laura Pérez (CT 
Cornellà) y Jordi García (CN Ba-
dalona) y, por equipos, CE Kato 
Barcelona, en chicas, y el CET 
Distance, en chicos. 

La Unión Deportiva Viladecans
recibió un reconocimiento por 
su cententario en la Festa de l'Es-
port Català, celebrada el 18 de 
mayo en Barcelona. El club, que 
cuenta con una masa social de 
700 personas, alcanzó en el año 
2020 sus cien años en un mo-
mento de solidez institucional y 
deportiva sólo alterada por los 
efectos de la pandemia. 

CICLISMO 

Pol Hervás, bronze en 
el autonómico en pista

ATLETISMO

Primera duatlón
pospandemia

FUTBOL

La UDV, protagonista 
del deporte catalán

“Estamos muy 
orgullosos cuando 
vemos llegar lejos 

en otro lugar a  gente 
que empezó aquí”
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Garrote, líder mundial, atisba ya los Juegos
Ciclismo adaptado

Sergio Garrote ha comenzado el 
año olímpico con inmejorables 
resultados internacionales que le 
consolidan como un fijo para los 
Juegos Paralímpicos de Tokio de 
este verano. El paraciclista se im-
puso en la primera cita de la Copa 
del Mundo en las dos pruebas de 
su categoría (MH2), tanto en ruta 
como en contrarreloj, poniéndo-
se líder en la clasificación gene-
ral para el título mundial, que con-
quistó en 2019 por vez primera. 

Garrote superó contra el reloj 
por sólo un segundo al francés 
Florian Jouanny, al que se impuso 
también en ruta por más de dos mi-
nutos tras escaparse de él a media 
prueba con un duro ataque.

ISRAEL RIDER, TAMBIÉN EN EL PODIO
En la cita, que se disputó del 6 al 9 
de mayo en la localidad holandesa 
de Ostende, Garrote también logró 
la medalla de plata en la prueba 
de relevos por países junto a otro 

Campeones de España en casa
Viladecans ha alargado la  
buena racha de las seleccio-
nes catalanas sub-13 y sub-15 
de béisbol que, en el primer 
campeonato estatal pospan-
demia, revalidaron el título de 
campeonas de España el 23 de 
mayo en el Estadio Municipal.

El combinado sub-13, in-
victo en sus cuatro partidos, 
ganaba la final ante Canarias 
(9-8) para sumar su séptimo 

título consecutivo con cinco 
jugadores del Béisbol Vilade- 
cans en sus filas: Nestor Sola, 
Oriol Jiménez, Lucas Mazón, 
Jordi Fragoso y Alberto Morillo. 
Por su parte, la selección sub-15, 
con los también viladecanen-
ses Bradly Minaya, Jan Massa-
na y Clemente Paz, sumaba el 
sexto título en las últimas siete 
ediciones al superar en la final 
a Navarra (17-6). 

BÉISBOL

Garrote (a la derecha) y Rider (en el centro) celebran la plata en el relevo
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Los jugadores locales junto a representantes de club y Ayuntamiento

La excelente actuación de Martina 
Navarro fue uno de los puntales 
para que Catalunya se impusiera 
en el Campeonato de España ale-
vín por autonomías, el 23 de mayo 
en Lloret. La nadadora del CN Vila- 
decans venció en las cuatro prue-
bas individuales que disputó: los 
200 m espalda, braza y estilos y 
los 100 m braza. En esta última 
prueba, batió el récord de Espa-
ña de 13 años, en vigor desde 2011. 

Martina también formó parte 
de la victoria del relevo catalán 
de estilos de 100 m, mientras que 
también hicieron lo mismo su 
hermano Marc Navarro (en los 
relevos de libres de 100 y 200 m), 
y su compañera de club Blanca 
González (en el de 50 m estilos). 

NATACIÓN 

Martina Navarro brilla 
en el autonómico

viladecanense, Israel Rider, que 
había logrado en la competición 

individual acabar 13º en ruta y 14º 
en contrarreloj en su categoría. 

Hasta dos eventos acogió el com-
plejo deportivo Podium durante 
el mes de mayo en la vuelta de las 
competiciones escolares de gim-
nasia rítmica. Primero, una jor-
nada local, en la que participa-
ron deportistas del AMPA Mont-
serratina y de tres clubs: CR La  
Unión, CR Viladecans y Vilartímica 
Dreams. Gimnastas de los tres 
clubes tambien estuvieron pre-
sente en la primera jornada de la 

competición comarcal, que abrió 
fuego también en la instalación 
situada en Torre-roja.  

GIMNASIA RÍTMICA 

La competición escolar 
vuelve a Podium
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Viure

Un viatge 
arqueològic en 
format virtual

Mamuts i altres animals 
prehistòrics, ibers o ro-
mans són alguns dels pro-
tagonistes de Desenterrant 
Viladecans. Un viatge ar-
queològic, l’exposició virtual 
del Museu de Viladecans 
que es va iniciar el 19 de 
maig amb motiu del Dia In- 
ternacional dels Museus.

Viladecans és un ric jaci- 
ment arqueològic del qual 
es creu que queda molt per 
descobrir i la mostra permet 
conèixer el passat de la ciu-
tat i els tresors coneguts i  fer  
un viatge en el temps d’una 
manera interactiva, didàc-
tica, entenedora, divertida i 
adreçada a tots els públics. 
Tota una síntesi de consul-
ta permanent del patrimoni 
local explicada d’una forma 
comprensible per a perso-
nes no especialitzades. 

ACCEDEIX A L'EXPOSICIÓ:
bit.ly/expoviladecans

Al teu aire

Lleure. El programa municipal F'ESTIU
recupera els esdeveniments presencials  
carregat de propostes durant sis setmanes

Música, monòlegs 
i poesia obriran 
l’estiu cultural

Torna l’estiu. I l'Ajuntament torna 
a programar activitats a l'espai 
públic dins del programa estival 
F'ESTIU, que principalment seran 
en recintes tancats a l'aire lliure 
i amb accés per ordre d'arribada. 
Aquesta sèrie de propostes gratuï-
tes que arrenquen els dos darrers 
caps de setmana del juny amb la 
Festa de la Música i el nou festi-
val Monòlegs al Jardí i que pren el 
relleu només començar el juliol 

amb una altra novetat, el cicle 
de recitals literaris Viladecans és 
Poesia. 

LA MÚSICA DONA EL TRET DE SORTIDA
Torna la música en viu al carrer 
després de la pandèmia amb el 
Dia de la Música, que se celebra 
arreu del món coincidint amb el 
solstici d’estiu. La cita, tota una 
tradició ja a Viladecans per aques-

Activitats ja consolidades com el 
Dia de la Música i el Cinema a la 
Fresca s'alternen amb nous cicles 
d'activitats culturals i de lleure.

Cicle de monologuistes 
Jardins de Magdalena Modolell

25 de juny, 20 h
 l Néstor Flórez | Creador del 

Barcelona Comedy Club, es va 
iniciar treient punta a l'economia

l Ferri López | Habitual del 
Barcelona Comedy Club, prac-
tica un humor canalla

26 de juny, 20 h
l Silvia Sparks | Referent de l'hu- 

mor negre, ha actuat al show 
del popular Ignatius Farray

27 de juny, 20 h
l Jose Bailón | Amb un humor 

surrealista, porta gairebé una 
dècada als escenaris fent riure

MONÒLEGS AL JARDÍ

Cicle de recitals poètics 
Al pati de l'edifici de Torre-roja

1 de juliol, 20 h
l Míriam Cano | Escriptora,  

periodista, docent en cursos 
de poesia i rapsoda

l Mireia Calafell | Escriptora i 
codirectora de Barcelona Poesia

8 de juliol, 20 h
l Miriam Reyes | Poeta i traduc-

tora, fa anys que porta la poesia 
a xarxes socials i escenaris

l Carmen Berasategui | Impul-
sora del festival poètic NUDO

15 de juliol, 20 h
l Patricia Aliu i Nati Regàs | 
 Escriptores locals
l Donde me pidas iré | Recital 

musicat amb textos de poe-
tesses de la Generació del 27 
en la veu de Pepa Merlo

VILADECANS ÉS POESIA

Els espectacles seran 
en recintes a l'aire 
lliure amb accés per 
ordre d'arribada

tes dates,  recupera la presenciali-
tat després que l’any passat tingués 
una edició virtual a causa de la  
COVID.  Amb la música en viu, l’es-
deveniment reivindica l’amplitud 
de pràctiques, la diversitat de gè-
neres i la fecunda cantera local. 

L'acte central serà un festival 
de concerts de músics locals als 
jardins de Magdalena Modolell 
el 19 i 20 de juny. L'activitat, però, 
compta també amb un taller de 
percussió, organitzat pel centre de 
joves Can Xic, així com dues rues 
musicals amb dues marxing band 
sobre rodes, que recorrerà dife- 
rents carrers sobre un camió. 
La informació detallada es podrà 
consultar a partir del 10 de juny en 
el web municipal viladecans.cat.

ESTRENES QUE DONEN LA  PARAULA 
Per acabar el juny, l'Ajuntament 
organitzarà per primera vegada el 
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Festival de concerts
19 i 20 de juny, 18 h | Jardins 
de Magdalena Modolell 
l So Shy | Electrònica
l Milk | Grunge
l Vallbierna | Art Rock
l Vestby | Art-rock
l Rin | Rap
l Los Yeyas | Rumba fusió
l Los Brasas | Punk-rock
l Corrosión | Rock
l Los Restos de Morgan | Rock
l Mayte Povea | Flamenc
l El Alma del Sonajero | Rumba 

fusió
l La Sabandija | Rumba 
l Ateneu de les Arts 
l Escola El Ressò 
i més grups per determinar en
el tancament d'aquesta revista

Taller de percussió per a joves
19 de juny, 19.30 h | Parc del 
Torrent Ballester
Inscripció prèvia ja oberta a 
viladecansjove.cat/agenda

Marxing band sobre rodes 
19 i 20 de juny, 12.30 h | Itinerant 
Escenari mòbil sobre un camió. 
Amb Bonus Truck, de la Cia. 
Roger Canals, i Harpo's Band, 
de la Cia. Pentina el gat.

Programa al detall, a partir del 
10 de juny, a viladecans.cat.

DIA DE LA MÚSICA

cicle Monòlegs al Jardí, de la mà 
del Barcelona Comedy Club. Pre-
sentada per Xavi Marin, la cita 
promet molta diversió amb al-
guns dels monologuistes desta-
cats de l'escena barcelonina.

Al juliol, la paraula seguirà 
sent protagonista en agafar el 
relleu del F'ESTIU, només arren-
car el mes, el nou cicle de recitals 
poètics Viladecans és Poesia.  
Amb noms propis molts ave- 
sats en la poesia i també com a 
rapsodes, l'activitat es farà dins 
l'edifici de la Torre- roja, un es-
pai molt singular del patrimo-
ni local i poc habitual dels esde-

veniments. També hi participa-
ran com a teloneres rapsodes 
locals.

AL JULIOL, MOLT MÉS
F'ESTIU continuarà al llarg del 
mes de juliol amb vuit projec-
cions de Cinema a la Fresca  
–que es faran als jardins de 
Magdalena Modolell i al pati de 
l'Escola El Garrofer–, així com 
espectacles familiars, activitats 
lúdicoesportives i un festival de 
grafits per a joves. Tota la infor-
mació es podrà consultar a par-
tir del 10 de juny en el web mu-
nicipal viladecans.cat. 

Silvia Sparks

Vestby

Míriam Cano

F'ESTIU
2021

Juny 2021    VILADECANS
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Viure

El festival de teatre Al Carrer celebra 
una edició especial en quatre espais
Lleure. Les actuacions tindran lloc en recintes tancats a l'aire lliure amb aforament controlat  

Hi participen una vintena de com-
panyies, gairebé totes catalanes, 
per contribuir a la reactivació de 
les arts escèniques de proximitat.

El primer cap de setmana de juliol 
es recuperarà una de les cites més 
esperades de l’estiu a Viladecans. 
Torna  Al Carrer i ho fa en un format 
especial, més reduït, per les mesu-
res sanitàries. Del 2 al 4 de juliol, 
una vintena de companyies seran 
presents en recintes tancats i a 
l'aire lliure en quatre espais de la 
ciutat: el parc de la Marina, el parc 
de Can Xic, els jardins de Magda-
lena Modolell i el pati de l'Escola 
Àngela Roca, a tocar de la rambla.

CANVI EN LA FESOMIA HABITUAL
El funcionament dels espais tin-
drà limitacions que canviaran la 
fesomia habitual del festival.

Als jardins de Magdalena Mo-
dolell hi haurà instal·lacions ar-
tístiques i participatives, amb 
les companyies Bacum, Peus de 
Porc i Tombs Creatius com a pro-
tagonistes. L'espai comptarà amb 
un circuit d’entrada i sortida per 
al públic, que facilitarà l’accés a 
aquestes propostes singulars.

En els altres tres espais del fes-
tival s'oferiran diferents passis de 
cada espectacle durant el dia, amb 

pectacles d’algunes companyies 
previstes per a l’edició no feta a 
l'any 2020, i amb una selecció 
d’artistes i instal·lacions del mi-
llor de l’escena catalana. Es po-
dran veure un ampli ventall de gè-
neres de la mà de noms tan des-
tacats com La Industrial Teatrera, 
Cia. Anna Confetti, Hotel Iocandi, 
Cia. Júlia Farrero, Sound de Secà  i 
Cia. Alta Gama.

També, Al Carrer serà part del 
circuit nòmada de la Fira de Tàrre-
ga, que hi proposa l'actuació de la 
companyia basca Markeliñe, un 
vells coneguts de la ciutat, i dels 
barcelonins Colectivo En medio.  

l Parcs de la Marina i de 
Can Xic | Dos recintes en 

 cadascun dels parcs amb es-
pectacles de diversos gèneres

l Pati de l'Escola Àngela 
Roca II | Escenari amb 

 actuacions centrades en 
 el gènere del circ

l Jardins de Magdalena 
 Modolell  | Recorregut 

amb instal·lacions artísti-
ques participatives

ELS ESCENARIS

D'esquerra a dreta, espectacles de Posse, Cia. Anna Confetti i Cia. del Príncep Totilau, presents al festival

CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIÓ 
A PARTIR DEL 14 DE JUNY
www.alcarrerviladecans.com

aforaments reduïts i controlats, i 
tot el públic assegut en cadires per 
mantenir la distància interper-
sonal. En el cas dels dos parcs hi 
haurà dos escenaris en cadascun.

Cada escenari tindrà un afora-
ment limitat i el públic hi accedirà 
de forma controlada i per ordre 
d’arribada, aportant les seves dades 
en el moment d’entrar a l’espai. 
La fòrmula, però, podria canviar 
en funció de la situació sanitària.

 
EL BO I MILLOR DE L'ESCENA CATALANA
Al Carrer aposta per contribuir a 
la reactivació de l’escena catalana 
d’arts de carrer, recuperant els es-

El públic accedirà 
als espectacles per 
ordre d'arribada, 
sense cita prèvia
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ACTIVITATS 
FAMILIARS

ACTIVITATS 
PER A JOVES 

ACTIVITATS 
PER A ADULTS 

diumenge 13diumenge 13

L’Hora del Conte: 
Contes erràtics 

Sessió especial per a adults amb 
contes eròtics. A càrrec de Patricia 
McGill. Inscripció al 93 637 40 90 
o a l’adreça b.viladecans@diba.cat. 
19 hores, a la Biblioteca Municipal

Taller: La dansa de les
 abelles

Taller de moviment i comunica-
ció amb Isabel Pérez. Destinat a 
famílies amb infants. Inscripció 
al 93 851 51 58 o bé a l’adreça  
educacio@anthesisgroup.com. 
Ho organitza: Ajuntament.
11 hores,a la Casa de les Abelles
(parc del Mas Ratés)

dimarts 15dimarts 15
L’Hora del Conte: Histò-
ries de pedres i muntanyes

Per a infants a partir dels quatre 
anys. A càrrec de Carles Alcoy. 
Inscripció al telèfon 93 637 40 90 
o a l’adreça b.viladecans@diba.cat. 
18 hores, a la Biblioteca Municipal

dijous 17dijous 17

Presentació del nou
 Book Club   a la Biblioteca

Estrena d’un club de lectura 
de llibres en anglès, on es pro- 
posarà la primera lectura. Ho 
organitza: Biblioteca municipal.
18.30 hores, a la Biblioteca Municipal

divendres 18divendres 18

Agenda

dijous 10dijous 10
Presentació del llibre 
Retazos de vida

A càrrec de l’autora, la  viladeca- 
nenca Patricia Aliu. Inscripció al 
telèfon 93 637 40 90 o a l’adreça 
b.viladecans@diba.cat. 
19 hores, a la Biblioteca Municipal

Tertúlies filosòfiques: 
La pandèmia

Tertúlia oberta dinamitzada 
per Toni Cano. Inscripció al 
telèfon 93 637 40 90 o a l’adreça 
b.viladecans@diba.cat. 
18 hores, a la Biblioteca Municipal

Cinema Xic
Actuació musical del grup 

local Xhampú, amb temes propis 
i versions d’èxits indie, i projecció 
en versió original de la pel·lícula 
Mujercitas, estrenada l’any 2019. 
Cal portar tovallola o manta 
per asseure's sobre la gespa. 
Inscripció a jovesviladecans.cat. 
21 hores, al parc de Can Xic

Ludoteca de jocs 
de taula

Partides de Pandemic i Forbidden 
Island. Ho org.: El Dado Dorado.  
Inscripció: jovesviladecans.cat.
17-20 h, al centre de joves Can Xic

divendres 11divendres 11

L’Hora del Conte: L’art 
d’amargar-se la vida

Edició especial per a nois i noies 
a partir dels 12 anys. A càrrec 
de Carles Alcoy. Inscripció al  
telèfon 93 637 40 90 o a l’adreça 
b.viladecans@diba.cat.
19 hores, a la Biblioteca Municipal

Club de Lectura: Los
perales tienen la flor blanca

Tertúlia sobre el llibre de G. Bakker.
Inscripció al telèfon 93 637 40 90 o 
a l’adreça b.viladecans@diba.cat.
18.30 hores, a la Biblioteca Municipal

dimecres 9dimecres 9

L’Hora del Conte: Aquell 
qui no corre, neda

Per a infants fins als tres anys. 
A càrrec de Patricia McGill. Ins- 
cripció al telèfon 93 637 40 90 o 
a l’adreça b.viladecans@diba.cat.
18 hores, a la Biblioteca Municipal

junyjuny

Grup de conversa 
en anglès

També el divendres dia 18. Dues 
sessions mensuals. Inscripció al 
telèfon 93 637 40 90 o a l’adreça 
b.viladecans@diba.cat.
17.30 hores, a la Biblioteca Municipal

Taller: Investiguem 
les abelles

Activitat infantil de tinkering per 
explorar el món de les abelles. 
Inscripció al 93 851 51 58 o bé a 
l’adreça educacio@lavola.com. 
Ho organitza: Ajuntament.
11 hores,a la Casa de les Abelles
(parc del Mas Ratés)

Jugateca Ambiental:
 Explora el parc

Activitat infantil per saber més 
sobre la natura al parc de la 
Torre-roja. Ho organitza: AMB, 
AV Parc Torre-roja i Ajuntament.
11.30 hores, al parc de la Torre-roja

Visita guiada a la 
pineda del Remolar

Aforament limitat. Accés per ordre 
d’arribada. Ho org.: Ajuntament.
12 hores, a l’Espai Natural del
Remolar-Filipines

diumenge 6diumenge 6

Commemoració del Dia
del Medi Ambient

Concert amb el grup Vintage 
Gramola i visita a les instal·lacions. 
Inscripcions a viladecans.cat/
agenda. Ho org.: Ajuntament.
19 hores, a la Deixalleria Municipal

divendres 4divendres 4

dissabte 12dissabte 12

Visita guiada a la 
pineda del Remolar

Aforament limitat amb accés per 
ordre d’arribada. Ho organitza: 
Ajuntament.
12 hores, a l’Espai Natural del
Remolar-Filipines

dimecres 16dimecres 16
Còmic Club: 
Cosmonauta

Club de lectura amb la partici-
pació de l’autor de l’obra, Pep 
Brocal. Inscripció al telèfon  
93 637 40 90 o bé a l’adreça elec-
trònica b.viladecans@diba.cat. 
19 hores, a la Biblioteca Municipal

Concerts pel Dia de la
Música

Més informació a les pàgines 
22-23 d'aquesta revista. Ho org.:
Ajuntament.
18-23 hores, als jardins de 
Magdalena Modolell

dissabte 19dissabte 19

Taller de percussió per
a joves

Més informació a les pàgines 
22-23 d'aquesta revista. Ho org.:
Centre per a joves Can Xic.
19.30 hores, a la Biblioteca Municipal

Marxing band sobre rodes
Més informació a les pà-

gines 22-23 d'aquesta revista. 
Ho org.: Ajuntament.
12.30 hores, itinerant per carrers

Clausura del projecte
participatiu Ramblegem

Més informació a la pàgina 2 
d'aquesta revista. Ho organitza: 
Ajuntament.
17 hores, a la rambla Modolell
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A causa de la pandèmia sanitària algunes activitats poden patir modificacions. 
Qualsevol novetat es comunica a través de viladecans.cat/agenda i  jovesviladecans.cat/agenda
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diumenge 27diumenge 27

divendres 25divendres 25

Club de lectura feminista
Tertúlia sobre Teoria King 

Kong, de Virginie Despentes.Ins- 
cripció al telèfon 93 637 40 90 o 
a l'adreça b.viladecans@diba.cat.
18.30 hores, a la Biblioteca Municipal

dissabte 26dissabte 26
Concert de música
electrònica

A càrrec d’Unison Crew, amb 
la participació de diferents DJ: 
Zombie Phoenix, Viko,  Explicit 
Pain, The Siberian i Vlackout. Re- 
transmès també per Twitch. Ins- 
cripció a viladecansjove.cat.
18 hores, al centre de joves Can Xic

dimecres 30dimecres 30

diumenge 20diumenge 20

dilluns 21dilluns 21
Taller: Construcció 
d’hotels d’insectes

Activitat del Bibliolab dins del 
programa De l’hort a la Biblioteca. 
Inscripció al 93 637 40 90 o a 
l’adreça b.viladecans@diba.cat.
Ho org.: Biblioteca Municipal.
18 hores, a la Biblioteca Municipal

Monòlegs al Jardí: Ferri
López i  Néstor Florez 

Coneix més dels monologuistes 
a Instagram als perfils @
nestoroide i @f_lopezlinares. 
Més informació a la pàgina 22.
Ho organitza: Ajuntament.
20 hores, als jardins de Magdalena 
Modolell

Presentació de la creació
d’un podcast col·lectiu

Trobada informal amb joves 
interessats en dissenyar i partici- 
par del primer podcast juvenil de 
la ciutat. Inscr.: viladecansjove.cat. 
Ho org.: centre de joves Can Xic.
18 hores, al centre de joves Can Xic

dimecres 7dimecres 7
Cinema a la Fresca
Projecció de la pel·lícula 

Padre no hay más que uno (2). 
Aforament limitat amb accés 
per ordre d’arribada. Ho org.: 
Ajuntament.
22 hores, als jardins de Magdalena 
Modolell

Monòlegs al Jardí: 
Silvia Sparks

Coneix la monologuista a Ins- 
tagram al perfil @sparks.silvia.  
Més informació a la pàgina 22.
20 hores, als jardins de Magdalena 
Modolell

dilluns 28dilluns 28
Dia de l'Orgull LGBTI+
Lectura del manifest com- 

memoratiu i espectacle d'im- 
provisació a càrrec de Fem 
Impro. Aforament limitat amb 
accés per ordre d'arribada.  
Ho org.: Ajuntament.
19 hores, al centre de joves Can Xic

Concerts pel Dia de la
Música

Més informació a les pàgines 
22-23 d'aquesta revista. Ho org.:
Ajuntament.
18-23 hores, als jardins de 
Magdalena Modolell

Marxing band  sobre 
rodes

Més informació a les pàgines 
22-23 d'aquesta revista. Ho org.: 
Ajuntament.
12.30 hores, itinerant per carrers

Visita guiada a la 
pineda del Remolar

Aforament limitat amb accés per 
ordre d’arribada. Ho organitza: 
Ajuntament.
12 hores, a l’Espai Natural del
Remolar-Filipines

Visita guiada a la 
pineda del Remolar

Aforament limitat amb accés per 
ordre d’arribada. Ho organitza: 
Ajuntament.
12 hores, a l’Espai Natural del
Remolar-Filipines

Monòlegs al Jardí: 
Jose Bailón

Coneix el monologuista a Ins- 
tagram al perfil @jose_bailon.  
Més informació a la pàgina 22.
20 hores, als jardins de Magdalena 
Modolell

Taller: Manteniment i re-
paració de mountain bikes

Preu: 2 euros. Inscripció en el 
web viladecansjove.cat. Ho org.: 
centre de joves Can Xic.
18 hores, al centre de joves Can Xic

dimarts 29dimarts 29

julioljuliol

dijous 1dijous 1
Viladecans és Poesia
Primera sessió del cicle de 

recitals poètics. Més informació a 
la pàgina 22. Ho org.: Ajuntament.
20 hores, a la Torre-roja

dimarts 6dimarts 6

Taller: El primer cinema. 
Ombres xineses

Dins del programa Bibliolab. Apren- 
dre a fer ombres xineses amb 
les mans, elements quotidians o 
retalls. Per a infants de vuit a dotze 
anys. Inscripció al 93 637 40 90 o 
a l’adreça b.viladecans@diba.cat.
18 hores, a la Biblioteca Municipal

divendres 2divendres 2
Festival de teatre 
Al Carrer

Fins al diumenge 4 de juliol.
Més informació a la pàgina 24. 
Ho org.: Ajuntament.
Des de les 17 h, a diferents espais

dijous 8dijous 8
Viladecans és Poesia
Segona sessió del cicle de 

recitals poètics. Més informació a 
la pàgina 22. Ho org.: Ajuntament.
20 hores, a la Torre-roja

divendres 9divendres 9
Cinema a la Fresca
Projecció de la pel·lícula 

Onward. Aforament limitat amb 
accés per ordre d’arribada. Ho 
org.: Ajuntament.
22 hores, a l’Escola El Garrofer
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PARTIT DELS     
SOCIALISTES    
DE CATALUNYA   
Telèfon: 93 658 04 79
viladecans@socialistes.cat
viladecans.socialistes.cat
         PSCViladecans
        @pscviladecans

ESQUERRA    
REPUBLICANA    
DE CATALUNYA
Whatsapp:  671 63 4 1 04
viladecans@esquerra.cat
www.esquerra.cat/viladecans        
       ERCviladecans
       @ERCViladecans

CIUTADANS -    
PARTIT DE LA    
CIUTADANIA
Telèfon: 637 401 323
viladecans@ciudadanos-cs.org
      Cs Viladecans
      @Cs_Viladecans

PODEMOS    
VILADECANS    
    
Telèfon: 637 378 962
jamartinezs@viladecans.cat
frespejod@viladecans.cat
        ViladecansPodemos
       @ViladecansPodem

VILADECANS    
EN COMÚ    

Telèfon: 644 52 04 92
comunicacio@viladecansencomu.cat
https://viladecansencomu.cat
        viladecanscomu
        @viladecanscomu

GRUPS POLÍTICS 
EN EL PLE MUNICIPAL

Sálvame de la 
violencia machista

Contar la verdad para seguir viva, difí-
cil decisión que tiene que tomar la mu-
jer víctima de la violencia machista. 
Con estas palabras Rociíto ha pues-
to en marcha la máquina de los que  
hacen  dinero con  la desgracia ajena, 
sin que les importe si vives o mue-
res, mientras siga la función diaria del  
circo mediático.  

Mi solidaridad con todas las mu-
jeres que padezcan la violencia ma-
chista, Rociíto incluida. Reconozco 
que me asquea que se haga espectá-
culo del dolor y se use el morbo, o 
los estereotipos,  como fáciles ganchos 
para ganar  audiencia. Así, al final se 
hace de la víctima criminal, al bana-
lizar la violencia machista. 

Las cartas están sobre la mesa. El 
machismo te maltrata y te mata por-
que  eres mujer, no porque seas famo-
sa o anónima. A Rociíto se le nom-
bra por ser hija de, o mujer de, como 
si ella como persona no valiera nada. 
Eso es lo que reproducen los medios 
y es contra eso que reclamamos las 
mujeres desde siempre, contra la ne-
gación de la identidad como personas. 

¿Cómo es posible que los títulos del 
documental sean las canciones de su 
madre? Con perdón, ¿qué mierda es 
esta? ¿Se trata de la vida de la gente 
o de hacer negocio? La respuesta ya 
la saben. Están ganando dinero con 
las victimas y a la vez intentan hacer-
nos cómplices para que critiquemos 
las vidas de personas que ni conoce-
mos. Mientras tanto, en la vida real 
esta semana han muerto seis muje-
res a manos de sus maridos. Ni han 
sido noticia del Sálvame ni se han es-
cuchado grandes manifestaciones  de 
denuncia. 

El 'no' socialista
a la Ley Trans

En el Pleno del pasado mes de abril pre-
sentamos la Moción de soporte al co-
lectivo trans y a favor de la Ley Trans 
estatal. Nos hemos llevado la desagra-
dable sorpresa de verla rechazada con 
el único voto en contra del PSC. Vila-
decans es el único municipio de la pro-
vincia de Barcelona donde no ha resul-
tado aprobada esta moción.

A mediados de mayo hemos podido 
celebrar dos eventos simultáneamente 
y de distinta naturaleza. Por un lado, la 
celebración del 10º aniversario del mo-
vimiento 15M, donde se iniciaron las 
bases ideológicas del nacimiento de Po-
demos. Por otro lado, y coincidiendo en 
la fecha, la Fira de Sant Isidre, que es-
te año ha estrenado un nuevo formato, 
de tránsito a la normalización sanitaria 
del estado de la pandemia. Agradece-
mos a la pagesia de Viladecans su la-
bor, garantizando el abastecimiento de 
productos frescos a diario durante estos 
duros meses de pandemia. También ex-
presamos un merecido reconocimiento 
a todas las entidades, asociaciones, co-
mercio y gremio de hostelería por ha-
ber contribuido con su participación.

Después de 7 años al frente del par-
tido, Pablo Iglesias ha anunciado su 
marcha de la política institucional. 
Queremos mostrarle también nuestra 
gratitud por su dedicación y sacrificio 
durante este tiempo y por guiarnos en 
este camino que continuaremos an-
dando con el mismo entusiasmo jun-
to a su próximo relevo.

El buen ritmo que se está llevando 
con  la pauta de vacunaciones contra 
la COVID-19 parece que nos va acer-
cando al final de esta Pandemia y con 
ello la reactivación de la actividad co-
mercial, laboral y escolar de nuestro 
municipio. 

Encarna 
García

José Antonio
Martínez
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Oídos
sordos

En el Pleno Municipal de abril desde  
Ciutadans-Cs presentamos una moción 
conjunta con varios vecinos para favo-
recer la convivencia en las comunidades 
de vecinos de nuestra ciudad que sufren 
las consecuencias de la ocupación ilegal. 
La moción recogía las demandas de mu-
chos ciudadanos que sufren el incivis-
mo, y la violencia incluso, de las mafias 
de ocupación que se están asentando en 
nuestra ciudad y que se aprovechan de 
familias en situación de vulnerabilidad.  

En el mismo Pleno, en representación 
de los vecinos afectados, intervinieron 
dos ciudadanos para pedir que se res-
petaran sus derechos. Y, una vez más, 
el equipo de gobierno de PSC-VEC, 
ERC y Podemos hicieron oídos sordos 
a la desesperación que sufren día sí día 
también muchos vecinos y votaron en 
contra. Negar la realidad y anteponer 
el patriotismo partidista no es ninguna 
solución para los vecinos que sufren es-
tos graves problemas de convivencia ni 
tampoco para aquellos que esperan pa-
cientemente en una lista de espera para 
poder acceder a un alquiler social. Des-
de la presentación de esta moción, la-
mentablemente se han producido nue-
vos episodios relacionados con esta pro-
blemática y lo peor es que el equipo de 
gobierno sigue haciendo oídos sordos. 

Por otra parte, en el pleno de mayo, 
desde Cs presentamos una propuesta pa-
ra la creación de una Mesa de Evaluación 
Local de los proyectos municipales finan-
ciados a través de los fondos europeos y 
del programa REACT-UE en la que par-
ticipen agentes sociales y económicos de 
nuestra ciudad. Desde Cs creemos que 
se trata de una oportunidad para ayudar 
a mitigar el impacto de la crisis social y 
económica en nuestra ciudad y también 
para dibujar el Viladecans del futuro. 

Al costat 
de la gent 

Avui, quan escric aquestes línies, ha 
pres possessió del càrrec el 132è Pre-
sident de la Generalitat, Pere Aragonès. 
El primer president d’ERC investit a 
Catalunya des de fa vuitanta anys i el 
primer des que va finalitzar la dicta-
dura feixista espanyola. Som un par-
tit imbricat amb la història del país i, 
malgrat això, molt subestimat pels nos-
tres contrincants electorals. Fins fa re-
lativament poc ningú hagués apostat 
que nosaltres podríem liderar la prin-
cipal institució del país. Així com molts 
veuen impossible que governem mai 
aquesta ciutat. Però igual que hem fet 
possible una nova investidura d’un pre-
sident republicà, també és possible can-
viar les coses a Viladecans. Només cal 
que la ciutadania hi cregui i ens consi-
deri mereixedors de la seva confiança.

I com ho hem fet possible a la Ge-
neralitat? Escoltant i treballant, treba-
llant i escoltant. Demostrant que sem-
pre estem al costat de la gent. Que ens 
podem equivocar. Però que corregim i 
recuperem el rumb. Perquè el que ens 
mou és ajudar la ciutadania i millorar 
les condicions, oportunitats i llibertats 
del nostre país, de tothom.

I això és el que fem cada dia a Vila-
decans. Treballar constantment. Fei-
na que es plasma als plens municipals 
amb la presentació de mocions i precs 
que pretenen millorar la vida dels vi-
ladecanencs i viladecanenques, cohe-
rents amb els valors republicans i d’es-
querres que defensem. Com per exem-
ple, les mocions d’aquest Ple de maig, 
on fem propostes per repartir les sub-
vencions entre entitats, associacions i 
clubs esportius de manera equitativa, 
i impulsem un text per declarar Vila-
decans ciutat antifeixista. 

Som líders 
educatius 
a Europa

A Viladecans portem mes de 20  
anys treballant moltes de les estra-
tègies de ciutat a nivell europeu. La 
educació, i en especial la innovació 
educativa, n’es una. 

Tot just aquest mes hem finalit-
zat el projecte europeu Urbact ON 
BOARD que Viladecans lidera amb 
sis ciutats europees transferint un 
dels projectes educatius amb mes 
projecció de futur, la Xarxa d’In-
novació Educativa (XIE).

Nantes (França), Halmstad (Suècia), 
Albergueri-a-Velha (Portugal), 
Poznan (Polònia), Tallinn (Estònia) 
són les ciutats a les quals hem trans-
ferit el nostre coneixement i les nos-
tres maneres de fer, i alhora hem 
après com millorar els nostres propis 
processos i ens hem emportat molts 
aprenentatges i nous projectes.

Per aquests quatre anys intensos 
vàrem crear un gran grup de suport 
local; persones d’entitats, d’empre-
ses de la ciutat, de docents, de fa-
mílies i de joves que ens han ajudat 
a decidir cada pas dins el projecte. 
Han fet trobades amb totes les ciu-
tats i han pogut desenvolupar aquí 
les noves experiències.

La educació, treballar en xarxa i 
entendre que som part d’una comu-
nitat més gran, són les claus que se-
guim i seguirem per fer que Vilade-
cans cada dia tingui més i millors 
oportunitats. I si encara no ets de 
la XIE, entra en el web de l'Ajunta-
ment i apuntat’t. 

Carolina
Torres

Bàrbara
Lligadas

Gisela
Navarro



19 1821 30

comunitat

facebook.com/ajuntamentdeviladecanswww.viladecans.cat

Bibliorecomanacions

Relat sobre el destí d’unes 
joves que no segueixen les 
pautes patriarcals.

El baile de las locas

VICTORIA MAS 
ED. SALAMANDRA. BCN, 2021.
253  PÀG.  <N MAS> 

Amè viatge cap a la base 
de la ciència i enfront el 
negacionisme i els fraus.

La actitud científica

LEE  MACINTYRE 
EDITORIAL CÁTEDRA. MADRID, 2020.
317  PÀG.  <001 MAC > 

En Kai és a punt de conèixer 
la seva madrastra, però no 
li fa por com ell pensava.

Mamo

ALEJANDRA CASTELLÓ 
ED. ESTRELLA POLAR. BCN, 2020. 
25  PÀG.   < I** CAS >

A CÀRREC DE LA BIBLIOTECA DE VILADECANS

El rebost de la memòria

Actualment, l’agricultura de Vila- 
decans no s’entén sense la presèn-
cia del regadiu però, durant gran 
part de la seva història, el conreu 
majoritari local fou el de secà, vin-
culat al cànem i al lli i, especial-
ment, al blat, la civada i l’ordi. 

Les explotacions agrícoles es-
taven condicionades al cicle del 
cereal, que s’iniciava als mesos 
d’octubre i novembre amb el llau-
rat de la terra, amb l’arada arrosse- 
gada pel cavall. Després, calia 
passar-hi el rasclet i esplanador 
i, quan la terra adquiria bona saó 
amb el grau òptim d’humitat, es 
realitzava la sembra a mà, amb un 
cabàs ple de gra a l’espatlla. 

En arribar el juny, els pagesos 
esmerçaven esforços amb la feina  
de la sega, on calia el concurs de 
colles de jornalers, molts vinguts 
de l'Aragó i València. Un cop se-
gades les garbes, es transportaven 

EL MOLÍ, TEMPLE DEL REI CEREAL 

A CÀRREC DE L’ARXIU MUNICIPAL.  
FOTOGRAFIA DE SECUNDÍ ROCA ROCA. 
(AMVA, FONS SECUNDÍ ROCA ROCA) 

a l’era, on es feia la batuda per se-
parar el gra de la palla. La palla 
s'emmagatzemava al paller i el  
cereal, un cop garbellat, era ensa-
cat i portat a moldre al molí per 
obtenir la farina.

 
UN EDIFICI QUE HA DEIXAT EMPREMTA
El nomenclàtor dels carrers re-
corda un d’aquests molins fa-
riners. L’avinguda i el passatge 
del Molí prenen el nom de l'edifi-
ci situat on avui hi ha la plaça de 
Salvador Allende. La seva història 
comença fa ja dos segles.

El molí fariner que 
hi va haver a l’actual 
avinguda del Molí, 
en una imatge de la 
dècada dels anys 1960.

Ona González 
Parramón · 6/4/2021

MIRA ALTRES 
IMATGES
VINCULADES 
ESCANEJANT
AQUEST QR

El 8 de maig del 1818 l’adminis-
trador i batlle general del Reial Pa-
trimoni de Sa Majestat establí al 
comerciant barceloní Pau Mo-
dolell la facultat de tenir el molí  
fariner existent a Sant Climent i de 
construir un altre "en el paratge 
de les terres [...] de Viladecans que 
millor li semblés". No va ser fin deu 
anys després, però, que Modolell  
–resident a la torre de la plaça del 
poble– adquirí a Climent i Josep 
Barat, pare i fill de Viladecans, un 
tros de terra campa plantada de 
vinya de mitja mujada per fer-hi 
un molí. El que donà nom, temps a 
venir, als carrers i a l’indret. 

El testament de Joaquim Mo-
dolell i Torres, de l'any 1854, des-
criu la finca com un "molí fariner 
amb la seva casa habitació, dos 
rodes, pessebre, dos dipòsits per 
a recollir agua, aljub i hort de mitja 
mujada". Dels documents d'afron-
tacions destaca la que fa referèn-
cia a l’oest quan parla de "camí que 
de Ginestar va a Viladecans", per 
referir-se evidentment a l’actual 
avinguda del Molí. Així doncs, el 
molí, com a topònim, és del pri-
mer quart del segle XIX, encara 
que no es pot parlar pròpiament 
d’avinguda del Molí fins a la dè-
cada dels anys 1960 amb l'expan-
sió del nucli urbà de Viladecans. 

Han nascut

Marco López 
Membrado · 5/3/2021

Pedro Villanueva
Salmerón · 1/2/2021

TÚ TAMBÉ POTS 
PRESENTAR EL 

TEU FILL O FILLA
 EN SOCIETAT EN 

AQUESTA REVISTA. 
SI HA NASCUT DES 
DEL GENER, ENVIA 

UNA FOTO SEVA DE 
BONA RESOLUCIÓ 

A L'ADREÇA
 PROTOCOL@

VILADECANS.CAT.

Leire Sánchez
Bravo · 23/1/2021

HTTPS://PATRIMONI.VILADECANS.CAT
ARXIU DIGITAL
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Ds 5 juny Farmàcia Montes
Dg 6 juny Farmàcia B del Romero
Dl 7 juny Farmàcia Niubó
Dt 8 juny Farmàcia Uriz
Dc 9 juny Farmàcia Sol, 67
Dj 10 juny Farmàcia Artola
Dv 11 juny Farmàcia Rotllan
Ds 12 juny Farmàcia Uriarte
Dg 13 juny Farmàcia Culleré
Dl 14  juny Farmàcia Rocabeyera
Dt 15 juny Farmàcia Vilamarina
Dc 16 juny Farmàcia Berga-Culleré
Dj 17 juny Farmàcia Vilà
Dv 18 juny Farmàcia Martínez
Ds 19 juny Farmàcia de la Riera

Dg 20 juny Farmàcia Garrido
Dl 21 juny Farmàcia Berga
Dt 22 juny Farmàcia Sala-Garcia
Dc 23 juny Farmàcia Montes
Dj 24 juny Farmàcia Niubó
Dv 25  juny Farmàcia B del Romero
Ds 26 juny Farmàcia Uriz
Dg 27 juny Farmàcia Sol, 67
Dl 28 juny Farmàcia Artola
Dt 29 maig Farmàcia Rotllan
Dc 30 juny Farmàcia Uriarte
Dj 1 juliol Farmàcia Culleré
Dv 2 juliol Farmàcia Rocabeyera
Ds 3 juliol FarmàciaVilamarina
Dg 4 juliol Farmàcia Berga-Culleré

Farmàcia de guàrdia
Està oberta de 21 hores a 9 del matí del dia següent: 

FARMÀCIES, ADRECES I HORARIS FORA DE GUÀRDIES
| B. del Romero | c. Pere Sala, 60 | Dl.-dv.: 9-13.30 i 16.30-20 h / Ds.: 9-13.30 h
| Baltasar | c. Guifré el Pelós, 36 | Dl.-dv.: 9-13.30 i 16.30-20 h / Ds.: 10-13 h
| Berga | c. Jaume Abril, 23 |  Dl.-dv.: 8.30-20.30 h / Ds.: 9-13.30 h
| Berga-Culleré | carretera de Sant Climent, 58 |  Dl.-dv.: 8.30-21  h / Ds.: 9-14 h
| De la Riera | av. Francesc Macià, 11 | Dl.-dv.: 8.30-21.30 h / Ds.: 9-14 h
| Culleré | av. Generalitat, 28 | Dl.-dv.: 8.30-21 h / Ds.: 8.30-14.30 h
| Garrido | c. Doctor Auguet, 82 | Dl.-dv.: 9-14.30 i 16-20.30 h / Ds.: 9-14 h
| Martínez | pl. Arquebisbe Modrego, 11 | Dl.-dv.: 9-13.30 i 16.30-20 h / Ds.: 9-13.30 h
| Montes | av. Mil·lenari, 6 | Dl.-dg.: 8.30-21.30 h
| Niubó | av. Gavà, 13 (accés: pl. Primer de Maig) | Dl.-dv.: 9-14 i 16.30-20 h / Ds.: 9-14 h
| Rocabeyera | c.  Lluís Companys , 1 | Dl.-dv.: 9-21 h / Ds.: 9-14 h
| Rotllan | c. Prat de la Riba,66 | Dl.-dv.: 9-13.30 i 16.30-20 h / Ds.: 10-13.30 h
| Sala-Garcia | c. Sant Marià, 99 | Dl.-dv.: 8.30-20.30 h / Ds.: 9.30-13.30 h
| Sol, 67 | c. Sol, 67 | Dl.-dv.: 9-13.30 i 16.30-20 h / Ds.: 9.30-13.30 h
| Uriarte | c. Doctor Reig, 67 | Dl.-dv.: 9-21 h / Ds.: 9-14 h
| Uriz | av. Miramar, 7 | Dl.-dv.: 9-21 h / Ds.: 9-14 h
| Vilà | av. Molí, 37 | Dl.-dv.: 8.30-21 h / Ds.: 8.30-14 h
| Vilamarina | av. Segle XXI, 6 | Dl.-dg.: 9-22 h

Telèfons d’interès
Ajuntament- Atenció ciutadana    93 635 19 00
Ajuntament- Serveis tècnics    93 635 18 00
Arxiu Municipal 93 635 29 85
Atrium Viladecans 93 659 41 60
Ateneu Pablo Picasso 93 659 14 56
Ateneu Can Batllori 93 637 61 68
Biblioteca de Viladecans 93 637 40 90
CAP Maria Bernades 93 647 41 55
CAP Mas Font 93 647 21 77
CAP Montbaig 93 880 86 89
Centre de  Salut Mental (CSMA)   93 635 32 72
Casal Barri de Sales 93 637 94 04
Casal de l’Alba-Rosa 93 637 53 90
Casal de la Montserratina 93 647 03 62
Casal de Can Pastera 93 637 79 85
Casal de la Torre-roja 93 659 40 39
Casal de La Unión               93 669 9002
Centre Formació d’Adults 93 658 64 51
Centre de Mediació 93 659 34 96
Centre de Joves Can Xic 93 647 00 24
Centre Edelia Hernández 93 647 43 87
Cementiri-Tanatori 93 637 77 85
Col·legi Goar 93 658 25 38
Col·legi Sagrada Família 93 658 08 99
Col·legi Sant Gabriel 93 658 17 50
Col·legi Santo Tomás 93 658 07 87
Col·legi Teide 93 658 19 53
Comissaria del DNI 060
Correus Viladecans 93 659 17 01
Creu Roja Viladecans               93 238 21 98
Deixalleria Municipal 93 659 02 98
Emergències 112
Escola Àngela Roca I 93 658 06 93
Escola Àngela Roca II 93 637 12 75
Escola Can Palmer 93 658 19 81
Escola El Garrofer 93 658 09 34

Escola Doctor Trueta 93 658 26 38
Escola Germans Amat Targa 93 658 96 53
Escola Marta Mata 93 658 83 77
Escola Mediterrània 93 637 57 37
Escola Montserratina 93 658 85 11
Escola Miquel Martí i Pol 93 635 76 60
Escola Pau Casals 93 658 25 12
Escola Enxaneta 93 637 89 52
Escola Bressol La Ginesta 93 658 66 76
Escola Bressol La Marina 93 659 18 83
Esc. Bressol La Muntanyeta 93 659 15 48
Escola Bressol La Pineda 93 637 96 00
Escola Oficial d’Idiomes 93 635 74 22
Fund. Ciutat de Viladecans 93 647 00 55
Hospital de Viladecans 93 659 01 11
Institut Josep Mestres 93 658 08 84
Institut Miramar 93 647 43 35
Institut Sales 93 658 20 12
Institut Torre Roja 93 637 37 00
Institut de Viladecans 93 637 89 52
Institut Olímpia              93 637 20 48
Jutjat de Pau 93 658 12 84
Oficina Local d’Habitatge 93 659 41 56
Oficina de Treball (OTG) 93 647 35 10
OMIC (Oficina de consum)      93 658 99 08
Policia Local 092 / 93 659 40 24
Registre de la Propietat 93 658 61 19
Servei Local de Català 93 659 33 28
Serveis Socials Municipals 93 637 33 22  
Serveis Socials Generalitat 93 637 44 10
Síndic Municipal de Greuges 93 635 18 17
Sociosanitari Frederica Montseny 93 647 35 25
Viladecans Atenció Empreses   93 635 29 96
Servei d’Atenció a les Dones      93 566 20 00
Servei d'atenció 24 h             900 900 120 / 016
Emergències per violència masclista        112

RECEPTES SALUDABLES

Albergínies farcides

/ 1 / Rentem les albergínies 
i les eixuguem. Les tallem 
per la meitat, les salpebrem 
i les posem al forn a 180º C 
durant 30 minuts.
/ 2 / Tot seguit, traiem la carn 
amb una cullera i  reservem 
tant la pell com la carn. 
 / 3 / Escaldem els tomàquets 
durant un  parell de minuts, 
els traiem la pell i les llavors 
i tallem la polpa a daus, i ho 
reservem.  
/ 4 / Fregim les cebes 
tallades ben petites amb 
dues culleradetes d’oli a 

foc lent. Quan estiguin 
daurades, afegim els grans 
d’all a trossets petits, el 
julivert i la carn picada. 
/ 5 / Quan la carn estigui 
feta, afegim el vi blanc i, en 
evaporar-se, la polpa de 
l’albergínia i les espècies. 
Remenem i afegim el tomà- 
quet fins que estigui fregit.
/ 6 / Amb el resultat, farcim 
la pell de les albergínies. Hi 
posem mozzarella i oren-
ga per sobre i les fiquem al 
forn 10 minuts a gratinar a 
180º C amb el grill engegat. 

PREPARACIÓ  PAS  A  PAS  (35 MINUTS)

l 2 albergínies grans
l 3 cebes tendres
l 3 grans d’all
l 100 ml de vi blanc
l 300 gr de carn picada 

mixta (de vedella i porc)
l 300 gr de tomàquets
l Mozzarela ratllada

l Una cullerada de julivert 
fresc picat

l Una culleradeta de pe-
bre vermell 

l Un polsim de pebre ne-
gre, de comí i d'orenga

l Sal i oli d’oliva

INGREDIENTS (4 PERSONES)

AQUEST MES CUINEM AMB... ESPÈCIES
Amb les espècies s'aporta als plats aroma, color i sabor, i 
també molts nutrients. Per exemple, el pebre vermell és 
un bon antioxidant; el comí o el pebre tenen propietats 
digestives; l'orenga, bones quantitats de potasi i calci i el 
julivert, a més d'aquestes, de vitamines A i C. Tot sense 
incrementar massa el valor calòric del plat i afavorint 
un ús menor de sal, de la qual s'abusa en cuinar. 

Recepta saludable, amb productes de proximitat i de temporada 
seguint el segell AMED per promoure la dieta mediterrània.

Juny 2021    VILADECANS
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