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Viladecans
som poble, soc ciutat.

el teu teatre

ÒPERA | Divendres 13 MAIG

“Rigoletto”, de G. Verdi
Fundació Òpera a Catalunya

A PARTIR DE: 18€

MÚSICA| Diumenge 22 MAIG

Bad Gyal
Tour 2022

A PARTIR DE: 25€

MÚSICA | Dissabte 14 MAIG

Els Pets
“Gira 1963”

A PARTIR DE: 26€

TEATRE | Diumenge 15 MAIG

“Començar”
Amb David Verdaguer i Mar Ulldemolins

A PARTIR DE: 15€

TOTA LA PROGRAMACIÓ
ESCANEJANT AQUEST CODI

+INFO I COMPRA D’ENTRADES a www.atriumviladecans.com
Atrium Viladecans | Av. Josep Tarradellas, 17. Tel. 936594160 | Troba’ns també a @AtriumTeatre Atriumviladecans

ans.cviladec at

Programació
Arts Escèniques

MAIG 2022

Entrades exhaurides!

L’alcalde

Cincuenta años de Fira de Sant Isidre

E
ste año, por fin, vamos a celebrar la Fira de Sant Isidre 
en condiciones de normalidad, sin que exista una situa-
ción de emergencia sanitaria que nos obligue a limitar 
aforos y suspender actos. En su 50 aniversario, nuestra 

feria agrícola, comercial y social va a recuperar la normalidad 
y eso ya es una gran noticia. Ayuntamiento, agricultores, co-
mercios y entidades hemos preparado con gran ilusión el reen- 
cuentro y esperamos que sea un fin de semana próspero y 
entretenido. Debemos celebrar el medio siglo de la Fira co-
mo lo merece, reencontrándonos personalmente.

La Fira de Sant Isidre-Mostra d’Entitats es un magnífico es-
caparate para el producto agrícola, el comercio local y las en-
tidades. En especial, el concurso-exposición de frutos del cam-
po, la mejor muestra hortofrutícola de la comarca, y una de las 
mejores de Catalunya. Los agricultores de Viladecans han sa-
bido conservar la tradición y debemos mostrarnos admirados 
y agradecidos. Este sector nos recuerda, una vez más, que te-
nemos un gran patrimonio con nuestro 
Parc Agrari, que nos surte de productos 
de km 0 de primera calidad.

El estand institucional de la Fira se cen-
tra también en la sostenibilidad y el medio 
ambiente, recordándonos que el Ayunta-
miento tiene la misión estratégica de lo-
grar que Viladecans sea una ciudad cli-
máticamente neutra en el año 2030. Pa-
ra ello, debe contar con la participación 
ciudadana a través del Pacte pel Clima, 
cuyas bases se explicarán de forma fácil 
y didáctica, con propuestas entretenidas 
y juegos para la infancia.

La Mostra d’Entitats, por su parte, va 
a ser un año más uno de los principa-
les centros de atención. Con más de un 
centenar de asociaciones, Viladecans 
disfruta de una gran vitalidad social.  

Históricamente, en Sant Isidre, las entidades nos han demos-
trado su importancia y dedicación. Después de dos años sin que 
la Mostra haya podido celebrarse –en 2020, por la suspensión, 
y en 2021, porque se llevó a cabo una edición muy limitada y 
centrada en Internet–, las asociaciones tienen ahora la oportu-
nidad de desquitarse y demostrar que Viladecans es una gran 
ciudad, pero también un pueblo, donde las personas se asocian 
y comparten gustos y experiencias lúdicas y culturales.

El contrapunto a la positividad que aporta la Fira de Sant Isidre 
lo está poniendo, desgraciadamente, el contexto económico 
internacional, afectado por la guerra en Ucrania, que está ralenti-
zando el crecimiento previsto, aunque no va a conseguir frenar-
lo. Europa se está mostrando fuerte y sigue llevando a cabo los 
planes previstos de recuperación, transformación y resiliencia 
tras la crisis de la pandemia. Viladecans ha presentado diversos 
proyectos para ser financiados por los planes Next Generation, y 
ya ha recibido tres aprobaciones: para impulsar la Agenda Urba-

na (200.000 euros); la competitividad em-
presarial y el apoyo al comercio (720.000 
euros) y la mejora del transporte urbano 
y de la movilidad (2,5 millones de euros).  
Hemos presentado muchas más propues-
tas y estamos a la espera de las decisiones 
de las diferentes administraciones supe-
riores. Los Next Generation ofrecen gran-
des oportunidades y acelerarán proyectos 
importantes para la ciudad, muchos de 
ellos estratégicos.

La guerra de Putin está empañando la 
recuperación tras la pandemia. Aún así, 
debemos volver progresivamente a la 
normalidad, manteniendo la prudencia 
pero disfrutando de lo que la agenda nos 
ofrece. La Fira de Sant Isidre es una opor-
tunidad para volver a vernos todos y to-
das. Os invito a que la aprovechéis. 

LOS PROGRAMAS DE 
FINANCIACIÓN EUROPEA 

NEXT GENERATION 
NOS OFRECEN GRANDES 

OPORTUNIDADES 
Y ACELERARÁN 

PROYECTOS QUE 
SON ESTRATÉGICOS 

PARA LA CIUDAD

SÍGUELO

@carlosruiztwitt facebook.com/carles.ruiznovella linkedin.com/in/carlesruiznovella @carlosruiznovella
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Roses per agrair la tasca del comerços
L'Ajuntament va agrair amb 
roses de Sant Jordi la tasca 
realitzada durant i després 
de l'estat d'alarma pels, apro-
ximadament, 400 comer-
ços i sis supermercats que 
van obrir al públic en aquell 
període complicat. 

L’alcalde Carles Ruiz va 
lliurar roses als mercats mu-
nicipals de la plaça d’Europa 
i de la Constitució, en el qual 
també va dur flors al super-
mercat Mercadona que es 
troba en el mateix edifici. 
L’entrega en aquest super-

mercat simbolitzava l’agra-
ïment a tots els supermer-
cats que van estar oberts en 
estat d’alarma.

La distribució de la resta 
de roses va anar a càrrec de 
Raquel Floristeries, Vilaflors 
i Floristeria Jazmín. 

ferents bancs, i hem anat 
banc per banc parlant amb 
ells. Tot i trobar-nos difi-
cultats pel moviment de 
fusions entre algunes enti-
tats per la crisi, ja només ens 
queda un 2 % del deute per 
resoldre i, per tant, ens fal-
ta poc per recuperar aquest 
equipament que per nosaltres 
és molt emblemàtic i poder 
oferir-lo a una nova empresa 
que recuperi l'exhibició.

SILVIA
Vull felicitar-te per afavorir 
des de l'Ajuntament que els 
infants escolaritzats a Vilade-
cans apreguin a nedar des de 1r 
de Primària, però crec que ca-
len més accions, tant a la plat- 
ja a l'estiu com a les escoles 
i instituts durant el curs, per 
prevenir els ofegaments. Per 
exemple, sobre el reconeixe-
ment de banderes, les mesures 
de la cadena de supervivència 
de l'ofegament o com sortir 
d'una corrent de retorn. Són 
estratègies amb un reconegut 
aval científic que estaria bé 
aplicar a la nostra ciutat.

           L’ALCALDE CARLES RUIZ
En el seu dia vam prendre la de-
cisió de que a les nostres esco-
les tots els infants sabessin ne-
dar quan acabessin la primària. 
Ens preocupa molt el tema de 
la seguretat al mar i sempre re-
comanem que la ciutadania no 
surti de la zona de vigilància on 
es pot garantir el bany adequat. 
Però això que dius és precisa-
ment el que estem a punt de fer 
com a novetat aquest estiu a la 
platja: posarem en marxa cursos 
per als nens i nenes sobre la se-
guretat en el bany.

Segueix el proper xat en  els 
canals municipals de Youtube  
Facebook i al compte d'Insta-
gram de l'alcalde Carles Ruiz,  
@carlosruiznovella. Consulta 
la data i deixa abans la teva 
pregunta a través del web 
viladecans.cat/xat. 

Extracte de l’edició del xat 
del 4 d'abril del 2022. 

ÁLVARO
¿No hay ningún plan para que 
Viladecans esté mejor comu-
nicada con el resto del área 
metropolitana? 

      L'ALCALDE CARLES RUIZ
En breve se va a poner en 
marcha una línea exprés de 
autobús entre Castelldefels y 
Cornellá, que nos va a facili-
tar la conexión con el Tram-
baix, el metro y otra línea de 
Rodalies. Aunque el gran re-
to es tener la nueva línea de 
tren soterrada que una las 
poblaciones del Delta y nos 
lleve a Barcelona por la Dia-
gonal. Esto sí será un cambio 
radical para la movilidad.

EVA
Els habitatges són cars i això 
dificulta que els joves puguem 
independitzar-nos. Tenen 
pensada alguna mesura per 
ajudar-nos de veritat?

          L'ALCALDE CARLES RUIZ
Estem patint les conseqüèn-
cies de no construir gaires 
habitatges durant anys men-
tre la població augmentava a 
la zona metropolitana, i això 
ha fet que els preus hagin pu-
jat. A partir de desenvolupar el  
barri de Llevant, especialment, 
Viladecans tindrà en els anys 
vinents un nombre important 
d’habitatges de lloguer, habi-
tatges de cooperatives i habi-
tatges protegits. Aquest creiem 
que és un del camins per donar 
resposta a l’habitatge digne.

MONTSE
Vostè va fer fa anys la prome-
sa de reobrir els cinemes. Es 
farà realitat?

          L'ALCALDE CARLES RUIZ
I tant! Quan Lauren va deixar 
de funcionar, el deute va 
quedar en propietat de di-

XAT AMB LA CIUTADANIA

BARRI A BARRI

L'alcalde Carles Ruiz va visitar aquest abril dos punts 
del Barri Antic que es troben en obres. Acompan-
yat pel tinent d'alcalde de Planificació Territorial, 
Richard Calle, va poder veure en quin punt es tro-
ben les obres d'ampliació del Museu de Viladecans, 
que ja estan properes a la seva finalització i perme-
tran dotar la ciutat de nous espais per fer créixer 
la cultura i la història de Viladecans.

També fent seguiment de les obres de la C-245, 
Ruiz i el tinent d'alcalde d'Espai Públic, Anselmo Sán-
chez, van comprovar en persona el canvi de circula-
ció a la Rambla suggerit per un veí a través del Xat 
de l'Alcalde. Per altra banda, van aprofitar la visita 
per conèixer de primera mà el funcionament del 
servei de cotxes elèctrics compartits Vilawatt, de la 
mà del coordinador del projecte Pere Gutiérrez. 

LA FOTO DEL MES

@carlosruiztwitt

facebook.com/carles.ruiznovella

_19 d'abril
Avui rebem el Delegat del Go-
vern de la Generalitat a Barce-
lona, Antoni Morral, i aprofitem 
per traslladar la nostra preocu-
pació pel futur aparcament de 
l’Hospital, el finançament d’es-
coles bressol i els serveis d’aten-
ció a domicili.

instagram.com/carlosruiznovella

_21 d'abril_
La mobilitat és una peça clau 
per arribar a les zero emissions 
al 2030. Per això Vilawatt ha ini-
ciat una prova pilot d’un servei 
de cotxes elèctrics compartits al 
servei de tota la ciutadania. Us 
convido a descarregar l'app Som 
mobilitat i sumar-vos a una mo-
bilitat més sostenible! 

_4 d'abril_
Gràcies al cos dels @mossoscat 
i la coordinació amb el nostre 
equip de Policia Local per la bona 
feina. És molt positiu que el com-
promís del conseller sorgit en la 
darrera Junta de Seguretat Local 
comenci a aportar resultats i ens 
ajudi a seguir treballant en la bo-
na convivència.

_22 d'abril_
Contento de participar en el #Bi-
odirecto de la @FBiodiversidad. 
Necesitamos el compromiso 
de tod@s con la renaturaliza-
ción de nuestros entornos. El 
progreso sostenible es posible y 
pasa por ciudades más integra-
das en la naturaleza y viceversa.  
#DiaDeLaTierra2022

EL MEU DIA A DIA

1
l Visita escolar a l'Ajuntament del 

Col·legi Sagrada Família [Pàg. 30]

l Nit de l’Esport

3
l Inauguració del carril bici  

renovat del parc de la Riera de 
Sant Climent [Pàg. 7]

4
l Sessió del Xat de l’Alcalde

5
l Salutació a la veïna centenària 

Montserrat Lidón [Pàg. 19]

l Visita al veïnat del carrer del 
 Doctor Reig

6
l Trobada d’alcaldes i alcaldesses 

del Delta del Llobregat

7
l Xerrada al Fòrum Europa de 
 l'alcaldessa de L'Hospitalet
l Fòrum de treballs de recerca de 

2n de batxillerat i cicles forma-
tius de grau superior

l Consell Econòmic i Social

8
l Visita escolar a l'Ajuntament de 

l'Escola Àngela Roca

19
l Reunió amb el delegat del Go-

vern de la Generalitat a Barce-
lona, Antoni Morral

20
l Junta de Govern Local
l Junta de Portaveus

21
l Comissió de Mobilitat, Trans- 

port i Sostenibilitat de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona

l Salutació a la veïna centenària 
Maria Rosa Martí [Pàg. 19]

22
l Intervenció a les ponències 
 #BioDirectos de Fundación 
 Biodiversidad
l Visita escolar a l'Ajuntament 
 de l'Escola El Garrofer [Pàg. 30]

23
l Passeig  per les activitats de la  

diada de Sant Jordi i  repartiment 
de roses als comerços essencials 
durant la pandèmia [Pàg. 20]

24
l Inauguració de l’espai botànic 

de la hípica Les Tanques
l Actuació de Caramelles del   

Cor Som i Serem

25
l Presentació del projecte d'es-

pecialització i competitivitat  
InnoDelta [Pàg. 14]

26
l Comitè Executiu del Pacte
  Industrial
l Consell Metropolità de l’AMB
l Presentació del llibre L’abocador, 

d’Eva M. Garrigosa

27
l Visita escolar a l'Ajuntament de 

l'Escola Doctor Trueta [Pàg. 30]

28
l Ple de la Diputació
l Ple Municipal

ABRIL 2022
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A LA ESCUELA EN 
BICI Y EN GRUPO

De forma similar a lo que ocurre 
con los autobuses escolares, una 
ruta con diferentes paradas va su-
mando a una comitiva sobre dos 
ruedas, a escolares y los familia-
res que los acompañan, que acu-
den con sus bicis a ese punto de 
encuentro. Así funciona el Bicibús 
escolar, una iniciativa por una mo-
vilidad grupal, sostenible, saluda-
ble y segura que se puso en marc-
ha a finales de abril y anima a las 
famílias a usar la bici en lugar del 
coche en su camino al colegio.  

El Ayuntamiento y la empresa 
local Bikebitants animaron a la co-
munidad educativa a formar par-
te de esta iniciativa promovida 

Movilidad. Una experiencia impulsada por el 
AMB y el Ayuntamiento anima a las familias
a trasladarse al colegio de manera sostenible

por la Oficina de la Bicicleta, del 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). El proyecto se concretó con 
una experiencia conjunta de las aso- 
ciaciones de familias (AFA) de las 
escuelas Miquel Martí i Pol y Me-
diterrània, dos centros vecinos 
situados en el parque de Torre-roja. 

Así, se ha diseñado la ruta de 
la caravana ciclista en función de 
las familias que se han apuntado 

Familias de las escuelas Martí i Pol 
y Mediterrània participan en una 
prueba de BiciBús escolar que ya 
se realiza en otras ciudades. 

El Bicibús escolar 
inspira un cambio en 
los desplazamientos 
por la ciudad

Renovación del carril bici del parque de la Riera

La última mejora de una 
red ciclable de 50 km

La red ciclable local es el equivalente a la dis-
tancia entre Viladecans y Granollers o Vila-
franca del Penedès. Cincuenta kilómetros de 
carriles bici y ciclocalles que facilitan unos 
desplazamientos sostenibles, saludables 
y seguros en bicicleta, patinete eléctrico u 
otros vehículos de movilidad personal.

La última novedad en la red no ha sido 
una amplicación, sino una mejora en el qui-
lómetro de recorrido a través del parque 
de la Riera. Aprovechando la eliminación de 
unos pavimentos peatonales de madera, se 
ha rebucado el carril para que sea más am-
plio, menos sinuoso y segregado del espacio 
para peatones. 

El 3 de abril se celebró una fiesta para es-
trenar el nuevo carril, cofinanciado al 50 % 
por el Àrea Metropolitana. Entre el cente-
nar de asistentes se sortearon una bicicleta 
y un patinete eléctrico. David, uno de los par-
ticipantes, resaltaba que "Viladecans es una 
ciudad cómoda para ir en bici", a lo que otro, 
Jordi, añadía que "ya hay un nivel de carriles 
bici que permite hacer un buen recorrido".

Aun así, la red crecerá próximamente. Es-
te mismo año incorporará un carril bici en la 
comarcal, una infraestructura que dará un 
gran valor porque la conectará con las ciu-
dades vecinas e incluso, más adelante, con 

el metro en Cornellà. También en un futuro  
próximo el nuevo barrio de Llevant, ahora 
en construcción, y un carril bici a la vecina 
población de Sant Climent ampliarán la red 
hasta alcanzar los cerca de 60 kilómetros. 

Una pedalada festiva estrenó el carril y dos participantes ganaron una bici y un patinete sorteados

l Reduce los niveles de conta-
minación química y acústica y 
combate el cambio climático

l Promueve la autonomía de los 
niños, necesaria para el desa-
rrollo psicológico correcto

l Favorece la salud física, ayu-
dando al crecimiento y la lu-
cha contra la obesidad infantil

l Potencia la educación vial y 
mejora la habilidad en el uso 
de la bicicleta

l Mejora la movilidad en la ciu-
dad, haciéndola más fluida y 
segura por la reducción de coches

l Genera un sentimiento de co-
munidad y un compromiso e 
implicación con la ciudad

BENEFICIOS DEL BICIBÚS

de inicio: dos recorridos que salen 
de dos parques, el del Torrent Ba-
llester y el de la Marina, y se unen 
en un tercero, el de la Riera.  La ru-
ta se realiza básicamente por ciclo-
calles o carriles bici.

Las familias tienen a su dis-
posición una app para inscri-
birse y también han recibi-
do formación sobre conducción 
segura. Durante los tres pri-
meros viernes, la cooperativa 
Biciclot, que ha ayudado a montar 
bicibuses escolares en otras ciuda-
des, realizó un acompañamiento. 

Con todo ello, las entidades fa-
miliares han sentado las bases para 
continuar con la iniciativa de forma 
autónoma e ir ajustándola a las ne-
cesidades. De hecho, el objetivo de 
esta experiencia es servir de inspi-
ración a las familias de la ciudad 
para empezar a hacer un cambio 
en los modos de desplazamientos 
cotidianos, implicando también a 
los más jóvenes de la casa. 

Una red con presente y futuro 

              AHORA  FUTURO
Ciclocalles  32,5 km         5 km
Carriles bici   18 km            1,5 km

Arriba, el Bicibús por el carril bici 
del parc de la Riera; en el centro, 
la llegada a los colegios y, abajo, 
aparcando en espacios habilitados  
dentro de los centros

SALUT I ESPORT 20

partits del Campionat 
d'Europa  de Softbol es 
jugaran entre el 24 i el 28 
de juliol a la ciutat, que 
serà subseu d'aquesta 
cita esportiva organitzada 
per Sant Boi, segons es va 
anunciar a l'abril. 

19

són les persones subscrites 
a la newsletter de l'Ajunta-
ment, un canal de comu-
nicació directa que arriba 
cada dijous amb avança-
ments en exclusiva, infor-
macions destacades i actes 
d'agenda. Les subscripcions a 
viladecans.cat/newsletter.  

1.128

de maig serà festiu local, 
enlloc de la Segona Pasqua, 
com s'havia escollit altres 
anys, ja que aquest 2022 la 
Generalitat ha escollit el 6 
de juny com a festiu català. 

16
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CIENTIFICA’T

AL CARRER RUTES
MATEMÀTIQUES

Viu la ciència als carrers 
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El Ayuntamiento
es transparente

La Universitat Autònoma de Bar- 
celona, el Síndic de Catalunya y la 
plataforma Verificat han analizado 
las acciones proactivas y reactivas.

El Sello Infoparticipa ha reconocido 
al Ayuntamiento el trabajo proacti-
vo para informar sobre su gestión. 
El consistorio ha obtenido el 100 % 
de puntuación en la evaluación 
que anualmente realiza la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) en las webs de las adminis-
traciones locales catalanas. 

El análisis valora 52 indica-
dores en relación a represen-
tantes políticos y órganos de go-
bierno, recursos económicos, 
participación ciudadana y comu-
nicación institucional. Sólo 43 de 
los 948 municipios de Catalunya 
cumplen con todos los indicadores,  
aunque hasta 144 consistorios re-
cibirán el Sello Infoparticipa 2021 
este mes al superar el 75 %.

En el Portal de Transparencia se pueden consultar datos o solicitarlos

Viladecans se somete a este es-
crutinio desde que se creó en 2014 
y en las últimas cuatro ediciones 
siempre ha cumplido al menos el 
98 % de criterios requeridos.

RESPUESTA A LAS PETICIONES
Otros dos estudios recientes, si-
guiendo la técnica del cliente miste-
rioso, también destacan la gestión 
municipal sobre las peticiones ciu-
dadanas de datos, un derecho am-
parado por ley desde 2014 a través 
de las Solicitudes de Acceso a la In-
formación Pública (SAIP).

Las Solicitudes de Acceso a la Infor-
mación Pública (SAIP) se realizan 
a través del Portal de Transparencia 
local, al que se puede acceder a través 
de la web municipal viladecans.cat. 
En el Portal ya hay publicados más 
de 120 indicadores en una única 

web para facilitar su conocimiento y 
la intención del Ayuntamiento es al-
canzar en breve los 150 indicadores. 
Pero si se requiere algún otro dato 
de caracter público, cualquier per-
sona mayor de 16 años puede so-
licitarlo a través de una SAIP sin  

necesidad de aludir a ningún inte-
rés legítimo o motivación.

Entre 2020 y 2021, el Ayunta- 
miento recibió 199 solicitudes. Un  
81 %  se respondieron dentro del pla- 
zo establecido, y sólo un 1 % queda-
ron pendientes de resolución. 

Gestión. Tres evaluaciones destacan el traspaso 
a la ciudadanía de la información pública

La solicitud de datos públicos, al alcance de cualquiera

Por un lado, la plataforma de 
fact-cheking Verificat, con financia-
ción del Àrea Metropolitana (AMB), 
ha situado a Viladecans entre los 
municipios de la metrópolis donde 
mejor se atienden estas peticiones, 
tras analizar todo el proceso.

También ha evaluado este pro-
cedimiento el último informe anual 

del Síndic de Greuges de Catalunya 
en este ámbito, publicado hace unas 
semanas, que otorga a Viladecans la 
mejor nota entre las ciudades cata-
lanas de más de 50.000 habitantes 
y la sitúa por encima de la media de 
las administraciones públicas cata-
lanas y de la comarca en todos los 
aspectos analizados. 

CUIDANDO DE VILADECANS 

Acciones municipales 
en el espacio público
en el mes de abril

l Tareas de poda y limpieza del arbolado 
en la plaza de la Diversitat.

l Reparación de aceras en algunos  
tramos de las calles Prat de la Riba, 
Àngel Arañó y Pere Masallach.

l  Repintado de mobiliario urbano en el 
barrio Hospital-Roca.

l  Tratamiento contra la plaga del  
morrut en las palmeras en los 

 barrios del Eixample y Ponent. 
l  Limpieza de imbornales de recogidas 

de lluvia en la zona de Can Guardiola. 
l  Tareas de mantenimiento y reposición 

de alumbrado público en varios barrios. Actuaciones en la calle de Pere Massallach y en la avenida de Francesc Macià

Maig 2022    VILADECANS
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Kumon Matemáticas
Kumon Lectura
Kumon English

En el centro y online

Kumon, el apoyo que necesitan 
para mejorar en clase

*Consulta condiciones en el centro
Prueba de nivel gratis*

www.kumon.es

Kumon Viladecans - Centre
629 985 299

Plaça d’Europa
Dj. 19 de maig | 9-22 hores

 

FunWeeks by

Casal d’estiu 100% en anglès de 3 a 10 anys

Reserva lateva plaça!

27 juny a 01 juliol / 04-8 juliol / 11-15 juliol 
de 09:00 h - 14:00 h

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

29232 VILADECANS funweek_Summer 192x84_CAT.indd   129232 VILADECANS funweek_Summer 192x84_CAT.indd   1 20/4/22   12:4620/4/22   12:46

Honors als millors 
treballs de recerca
La moda, els superherois, els videojocs, el 
llenguatge juvenil o l'empremta digital de 
la música són temes sobre els quals han 
versat alguns dels millors treballs de re-
cerca de secundària d'aquest curs a Vila- 
decans. Cada centre educatiu va presen-
tar les dues millors investigacions rea- 
litzades entre el seu alumnat en el fòrum 
anual organitzat per la Generalitat i 
l'Ajuntament per posar en valor la seva 
gran feina. La jornada va posar en evi-
dència que coneixement i modernitat 
van bé de la mà, però també que hi ha  

SECUNDÀRIA

temàtiques que mai no passen de moda 
a l'hora que els joves explorin àmbits del 
seu interès, com l'astronomia, les mate-
màtiques o la literatura. Més enllà de la 

matèria i i els treballs destacats, l'impor-
tant ha estat l'aprenentatge dels i les es-
tudiants en competències com la recer-
ca, l'argumentació i l'expressió. 

El 7 d'abril al centre jove Can Xic l'alumnat va presentar els treballs més destacats

Reflexionem i aprenem junts, el programa formatiu per a 
famílies de l'Ajuntament, clourà el curs amb un taller de 
Xesco Espar, exentrenador d'handbol del FC Barcelona. 
L'activitat serà el 31 de maig i 6 de juny en línia i la ins-
cripció es fa a viladecans.cat/formaciofamilies. Oferirà 
consells sobre educació emocional a famílies amb fills 
i filles a secundària. El programa ha ofert 28 accions 
aquest curs i, fins a l'abril, va tenir 460 participants. 

PARENTALITAT 

La formació de famílies clourà 
el curs amb el coach Xesco Espar

Els nivells inicials (A1 i A2) de francès, alemany i 
japonès i els nivells fins a B2 d'anglès són l'oferta 
que l'Escola Oficial d'Idiomes ha preparat per 
als seus cursos d'estiu aquest 2022. A partir del 
18 de maig es pot fer la matrícula. El cost dels 
cursos, que duren 60 hores, és de 300 euros. Per 
participar s'ha de tenir almenys 14 anys i passar 
un test de nivell. 

LLENGÜES 

Inscripcions als cursos d'estiu 
de l'Escola Oficial d'Idiomes 

Espar, exentrenador d'handbol del FCB

EN PRIMERA PERSONA

"L'educació 
primerenca s'està 
democratitzant"

LOURDES CABALLERO
DIRECTORA DE L'ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LA PINEDA

Del 9 al 20 de maig, les famílies de Vilade-
cans hauran de fer la sol·licitud de matrícula 
a les escoles bressol municipals (EBM). La 
Lourdes Caballero, veïna del Torrent Ba-
llester, és la directora de l'EBM La Pineda 
i amb ella coneixem una mica més la tasca 
que es fa a la xarxa pública de 0 a 3 anys.
> Què aporta l'escola bressol a l'educació 
dels infants?
Partim de la idea d’un infant capaç que pot 
fer coses per sí mateix. Nosaltres l’acompa-
nyem i li deixem l’espai necessari per al seu 
creixement. L’infant no és una persona bui-
da que hem d’omplir de coneixement, l’hem 
d’educar en el respecte i la confiança.
> Quina és l'essència de la vostra tasca?
Volem que l’infant aprengui valors i trobi el 
seu espai, no que faci un àlbum de fitxes. Tre-
ballem sense la pressió d'aconseguir uns ob-
jectius estàndards, entenent que els ritmes 
d’aprenentatge són diferents en cada infant 
i que només necessiten material adequat i 
temps per desenvolupar la seva autonomia.
> Quant dura el temps d'adaptació?
Cada cas és diferent, a vegades fins i tot dura 
dos trimestres. Que un nen o nena deixi de 
plorar no vol dir res, un infant està adaptat 
quan es mostra tal com és a casa. A vegades 

no ploren, però no es mostren com són, no 
tenen aquesta confiança i no es troben se-
gurs. És bàsic que entenguin que la família 
els vindrà a buscar.
> Com és el treball amb les famílies?
La cooperació és bàsica perquè som els dos 
mons dels infants, nosaltres no suplim la fa-
mília, però som allà i aquesta complemen-
tació és vital per al benes-
tar dels menuts. Les famílies 
ens agraeixen la nostra tas-
ca i sentim el reconeixement.
> Què sorprèn més a les fa-
mílies dels centres?
Els agrada veure com els fills 
i filles es desenvolupen i ad-
quireixen les capacitats. Se 
sorprenen com, poc a poc, l’infant es mos-
tra cada cop més content i té ganes de ve-
nir. Les famílies pateixen i nosaltres també, 
però juguem amb l’avantatge de que sabem 
que això passarà.
> Les escoles bressol municipals ofereixen 
serveis que van més enllà de l'escolaritza-
ció. Què aporten a les famílies?
L’espai nadó i el familiar són dos serveis 
pensats per ajudar a crear comunitat entre 
famílies i entendre millor la criança. Tam-

“A Viladecans 
no hem hagut de 

tancar grups a 
l'escola bressol 

com altres ciutats”

bé tenim la ludoteca, en la qual qualsevol 
família amb infants de 0 a 6 anys pot apro-
fitar els recursos que tenim a les bressol.
> La baixa natalitat ens els darrers anys ha 
tingut algun impacte a la xarxa d’EBM?
Per sort no ha fet perillar el número de places 
d'escoles bressol a la ciutat. No tenim tantes 
preinscripcions com abans i no hi ha una 

llista d’espera tan extensa, 
però no hem hagut de tancar 
grups com altres municipis. 
De tota manera, esperem que 
els naixements augmentaran 
amb el nou barri de Llevant.
> Què suposa l’anunci de la 
Generalitat de gratuïtat del 
curs d'Infatil-2 el curs vinent?

Que les famílies no hagin de pagar el servei 
escolar, tot i que hagin altres serveis que sí es 
continuïn pagant, és un pas més per demo-
cratitzar l’educació primerenca. Els primers 
tres anys de vida són la base dels apre-
nentatges futurs i un moment en què po-
dem detectar de forma precoç algunes di-
ficultats i començar ràpid a posar-ne so-
lucions. Que les institucions potenciïn així  
l'accés a aquest cicle educatiu és positiu i és 
un reconeixement a la nostra feina. 
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L'AMB assumeix la cura 
de les platges protegides

Litoral

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) gestiona des d'aquesta pri-
mavera les platges de Cal Francès 
i del Remolar, fins ara en mans 
del Consorci dels Espais Naturals 
del Delta del Llobregat, juntament 

Les intervencions de neteja es 
continuaran fent de forma manual 
i amb respecte pels cicles naturals. 
A més, es mantindran els tanca-
ments per protegir l'important 
sistema dunar –clau per evitar la 
regressió de la platja i amb una 
singular biodiversitat–, així com 
les torres d'avistament. 

La decisió s'ha pres d'acord amb 
el Consorci i els Ajuntaments del 
Prat i Viladecans, amb els quals 
es coordinaran les actuacions. 

amb les de Ca l’Arana i la Roberta, 
del Prat. L'ens metropolità té una 
gran expertesa ja que és el respon-
sable fa anys de tota la resta de 
platges metropolitanes, incloses 
les locals de la Murtra i la Pineda.

Vilawatt exporta el model local de transició energètica  
Energia

Viladecans  va ser una de les ciutats 
protagonistes en el fòrum anual 
Energy Cities, celebrat a Brusel·les 
a finals d'abril. Vilawatt, el model 
de transició energètica renovable 

a Viladecans, va estar present a 
l'espai de difusió d'experiències 
del congrés, enfocat a activar, em-
poderar i inspirar els polítics en 
l'àmbit municipal cap a una Eu-

ropa climàticament neutra. La ini-
ciativa viladecanenca va poder  
explicar les seves noves accions. 

Vilawatt treballa ara en l'im-
puls de comunitats energètiques a 

partir de la instal·lació de plaques 
solars en equipaments, en la co-
mercialització d'energia verda i en 
un servei de cotxe elèctric d'ús pú-
blic. Aquestes accions se sumen a 
mesures com l'impuls d'una mo-
neda local vinculada a l'energia o 
les comunitats d'aprenentatge que 
ja fa temps que tiren endavant. 

Nou servei local de lloguer 
de cotxe elèctric compartit, 
per hores o dies.

Mou-te en 
cotxe elèctric!

Reserva el cotxe 
en pocs segons 
amb l’app

+
Recull el vehicle 
i utilitza'l

Pl. EuropaViladecans 
Business 
Park

Associa’t a Som Mobilitat 
i descarrega l'app del 
servei.
I ves allà on vulguis de 
manera sostenible en 
només dos passos:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cotxe vilawatt 05 copia.pdf   1   28/4/22   12:33

Platja del Remolar, des del mirador

Comunitat. El teixit social comença a passar del compromís als fets i marca el camí a tothom

L'aliança arrenca amb prop d'un 
centenar d'adhesions de ciutadania, 
empreses i entitats, que sumen les 
primeres accions de compromís. 

Des del seu tret de sortida amb la 
festa celebrada als jardins de Mag-
dalena Modolell, ja són catorze les 
entitats que s’han compromès a 
fer front a l’emergència climàtica 
a través del Pacte pel Clima. Totes 
s’han adherit a aquesta eina de 
lluita contra el canvi climàtic 
però algunes, a més, també s’hi 
han posat mans a l’obra amb di-
verses accions.  

 Algunes de les entitats ho han 
fet tirant endavant mesures que 
serveixen per fomentar la biodi-
versitat, com són l’apadrinament 
d’escocells del carrer per convertir- 
los en espais florits i mantenir- 
los o la instal·lació d’hotels d’in-
sectes que afavoreixin la presèn-
cia de pol·linitzadors. 

Altres associacions han optat 
per participar en tallers del Vi-

La tinenta d'alcalde de Medi Ambient Encarna García amb Creu Roja

El Pacte es mou 

A viladecans.cat/pactepelclima 
tothom qui ho desitgi es pot 
informar i adherir al Pacte, 
però també es pot fer de forma 
presencial. Properament, a l’es-
tand institucional de la Fira de 
Sant Isidre i, el 3 de juny, a la 
festa pel Dia del Medi Ambient 
a la Deixalleria Municipal. 

ladecans Repara que serveixen 
tant per allargar la vida de se-
gons quins productes, com ordi-
nadors o electrodomèstics, com 
per aprendre a reduir el malbara-
tament alimentari o a reaprofitar 
les restes de fruites i verdures per 
fer compost. Petites grans accions 
que, juntes, suposen un pas im-
portant en la lluita contra el can-
vi climàtic que promou el Pacte 
pel Clima. 

BIODIVERSITAT

L'observació d'exemplars s'ha reduït un 50 % respecte al 2019

Les entitats empenyen el Pacte pel Clima

Menys papallones pels 
efectes del canvi climàtic 

l Col·legi Sagrada Família 
l  Institut de Sales
l ASDIVI 
l AV Hispanitat
l AV Alba-rosa
l Coral La Lira
l Coordinadora del Mamut
l Associació Percussió Sankofa
l  Amics i Amigues de l'Ermita
l  Viladecans Punt de Trobada
l Agrupació Escolta i Guia Garbí
l  Associaió Familiars Caviga
l  UD Viladecans

Entitats adherides 
que han fet accions
l Creu Roja Viladecans: millora 

de la biodiversitat, reutilització 
i malbaratament alimentari

l Fundació Caviga: millora de 
 la biodiversitat 
l Solidança: agricultura urbana 

i reutilització
l Càritas Viladecans: 
 malbaratament alimentari

Entitats adherides

L’any passat, la presència de 
papallones observades en 
espais naturals del munici-
pi va disminuir un 50 % res-
pecte l’any 2019. Així es des-
prèn de l’informe de la Cata-
lan Butterfly Monitoring Sche-
me (CBMS), xarxa que realit-
za aquest seguiment des del 
2012 cada setmana entre els 
mesos de març i octubre se-
guint la mateixa tècnica que 
molts països europeus.  

Segons es recull a l’informe, 

el 2021 va ser l’any en què es 
van detectar menys papallo-
nes a Mas Ratés des que se'n 
fa seguiment: 26 espècies i 616 
exemplars (546 menys que al 
2019) . I pel que fa al Remolar, 
les dades són les segones pi-
tjors després del 2016: 23 es-
pècies i 604 exemplars (130  
menys que al 2019). 

L’informe conclou que el des-
cens és atribuïble a unes con-
dicions desfavorables de poca 
pluja, una situació que no va 

ajudar a la floració de les plan-
tes com altres anys. Tot i això, 
cal apuntar que es va observar 

un exemplar de damer rogenc, 
Melitaea didyma, que no es de-
tectava des de l’any 2014. 
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Tallers 

PUNT LABORAL JOVE**
Com seleccionen les empreses  
Dv. 13 de maig, de 18 a 20 h
La influència de la teva imatge 
Dc. 18 i 25 de maig, de 18 a 20 h
Estudia les empreses, aprèn a llegir el mercat    
Dv. 20 de maig, de 18 a 20 h
Ser influencer: Com arribar a la realitat  
Dv. 27 de maig, de 18 a 20 h
Supera les proves psicotècniques i de personalitat 
Dv. 3 de juny, de 18 a 20 h

PER A JOVES DE 16 A 35 ANYS

PROGRAMA PRACTICA AMB NOSALTRES
Les claus per registrar-te als portals de feina 
Dl. 23 de maig, de 16 a 18 h
El mercat laboral a través dels processos de selecció 
Dl. 30 de maig, de 16 a 18 h

TALLERS D’HABILITATS SOCIOLABORALS * 
Juguem a les competències
Dt. 24 de maig, de 9.30 a 13.30 h
Combinacions competencials
Dv. 27 i dt. 31 de maig i dj. 2 de juny, de 9.30 a 13.30 h

PER A TOTHOM

Cursos 

Activitats auxiliars de magatzem
Del 19 de maig al 29 de juliol, de 9.15 a 14.15 h (250 h) 
Serveis per al control de plagues
 

PRIORITÀRIAMENT PER A PERSONES A L’ATUR

Anglès B1
Del 8 de juliol al 26 d’octubre, de 15.30 a 20.30 h (380 h) 
 

Del 14 de juny al 28 d’octubre, de 15.30 a 20.30 h (380 h)
(Sessió informativa: 17/5, a les 15.30 h)

POTENCIAL
TOT EL TEU DESPLEGA

FORMACIONS MUNICIPALS 
PER  A L’OCUPACIÓ 

Inscripcions

per telèfon al 93 635 18 04 (dl.-dv. 9-14)   
C/Andorra, 64, demanat cita a viladecans.cat/citaprevia

*Curs pendent d’atorgament per la Diputació de Barcelona

**Els tallers del Punt Laboral Jove es fan al centre de joves 
Can Xic i les inscripcions es realitzen a viladecansjove.cat

Centre Can Calderon 

Prevenció de legionel·la en instal·lacions
17, 22, 23, 27 i 29 de juny, de 9 a 14 h (25 h). Preu: 210 €.
 

Alcaldies i centres de recerca van presentar el projecte a Viladecans

El Delta es conjura per 
ser una referència en 
innovació empresarial
InnoDelta. Ajuntaments i centres de recerca 
s’associen per impulsar i retenir el talent 

La iniciativa InnoDelta cofinan- 
çada per la Unió Europea poten-
cia la competitivitat del territori 
per tal de generar ocupació.

Seguint la dita de que la unió fa 
la força, cinc ajuntaments i dos 
centres de recerca del Delta han 
decidit treure múscul plegats els 
propers anys davant el repte d’im-
pulsar i retenir el talent empre-
sarial innovador. Ho fan amb el 
nou programa PECT InnoDelta, 
liderat des de Viladecans, que es 
va presentar el 25 d'abril i vol fer 
del territori un referent estatal en 
la promoció de l'emprenedoria i 
la innovació social i tecnològica. 

DADES, IDEES I SOLUCIONS
Es tracta de tres iniciatives que 
s'amplifiquen mútuament. D'una 
banda, la creació de la plataforma 
Delta Coneixement per diagnos-
ticar, a partir de la tecnologia 
d'anàlisi de dades, la situació per 
buscar solucions i retenir el talent 
amb visió supramunicipal. La pla- 
taforma la coordina Viladecans.

A més, s'impulsarà la xarxa Delta 
Labs, uns laboratoris públics d’inno-
vació oberts a la ciutadania que en 
cada ciutat se centren en un àmbit 
en el qual cadascuna ja té una ex-
pertesa o fortalesa. Així, es generen 

recursos, sinergies i respostes als 
reptes del teixit empresarial.

Viladecans s’especialitza en la 
intel·ligència artificial i l’Internet 
de les Coses, seguint l’estela de la 
feina dels últims anys a Viladecans 
Innovació Empresarial. Per la seva 
part, Gavà ho fa en l’economia  
circular; Sant Boi, en la innovació 
pública; el Prat, en la mobilitat 

sostenible, i Castelldefels, en la 
transferència tecnològica. 

Finalment, la nova plataforma 
Delta Emprèn facilitarà el trasllat 
de les solucions ideades en els mo-
dels de negoci. Dos centres de re-
cerca de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, l’ICFO i el CIMNE, 
oferiran suport en aquest camí.

Per fer-ho realitat, la Unió Eu-
ropea cofinança la meitat dels 
4,33 milions d’euros que s’inver-
tiran al PECT InnoDelta, a través 
del Programa FEDER. 

Viladecans coordina 
un pla que promou 
un laboratori públic 
en cada ciutat

l Orientación sobre los 
 requisitos y el proceso
l Información sobre los efectos 

de la acreditación
l Ayuda para determinar el 
 ámbito de acreditación a 
 solicitar
l Asesoramiento para realizar
 la inscripción

Cualificación. Nuevo servicio para lograr una certificación oficial a partir de la vida laboral o la formación  

El servicio municipal de empleo 
estrena un punto de información 
y orientación habilitado por la 
Agencia FPCAT.

Can Calderon ha recibido la habi-
litación de la Agencia FPCAT pa-
ra informar y orientar del nue-
vo Servicio de Acreditación 
de Competencias Profesionales im-
pulsado por la Generalitat de Cata-
lunya. Se trata de un servicio per-
sonalizado y gratuito que acompa-
ña en el proceso de conseguir una 
certificación oficial a partir de la 
acreditación de la experiencia pro-
fesional o de la formación no reco-
nocida oficialmente.

Se puede obtener un Certifica-
do de Profesionalidad e, incluso, 
un título de Formación Profesional 
dentro de 26 familias profesionales.  
Esto es un trampolín para el desarro-
llo laboral al mejorar el currículum,  
que en muchos casos es la base de 
procesos de selección no centrados 
en las competencias. 

Atención del servicio de empleo en el centro municipal Can Calderon

competencias a acreditar es reco- 
mendable el apoyo de Can Calderon, 
que ha sido reconocido como pun- 
to de información y orientación por 
parte de la Agencia FPCAT. 

Can Calderon ayuda a acreditar las competencias

Adiós a la cita previa en el servicio ocupacional Informa't 
Recursos

Desde este mes de mayo ya no es 
necesario pedir cita previa para 
hacer uso del servicio municipal 
Informa’t, que ofrece apoyo a las 
personas que se encuentran en si-
tuación de búsqueda de empleo o 

quieren mejorar su formación a 
través de los recursos ocupacio-
nales del centro Can Calderon.

La cita previa sólo seguirá sien- 
do necesaria para el servicio de in-
termediación en la bolsa de empleo 

de la Xarxa Xaloc y para el asesora-
miento laboral. La cita se puede so-
licitar a través del 93 635 18 04 o de 
la web viladecans.cat/citaprevia.

Durante 2021, a través del ser-
vicio Informa't, el Ayuntamiento 

realizó 2.807 atenciones a perso-
nas que buscaban una orientación 
laboral. El espacio está abierto de 
lunes a viernes por la manñana, 
de 9 a 14 horas y, también, las tar-
des de los lunes y martes, de 16 a 
18 horas. 

MÁS INFORMACIÓN
viladecans.cat/es/ocupateenlinea

La Generalitat calcula que una 
de cada cuatro personas en edad 
de trabajar no cuentan con una ti-
tulación oficial. Se trata, así, de una 
oportunidad tanto para personas 
desempleadas como para quienes 
buscan una mejora profesional. 

DEMOSTRACIÓN VIRTUAL
Aunque la solicitud se realiza por 
Internet, para decidir a cuál de los 
casi 200 ámbitos pertenecen las 

La demostración de 
habilidades puede 
convertirse en una 
titulación

Para solicitar la acreditación se 
requiere de un mínimo de horas 
en los últimos años de experien-
cia laboral o de formación no re-
conocida. El proceso de demostra-
ción de la competencia que se quie-
re acreditar se realiza, preferente-
mente,  a través de videoconferen-
cia. Esto, junto al apoyo municipal 
para la tramitación, agiliza la ob-
tención de la acreditación.  

PIDE CITA PARA INICIAR EL PROCESO
Tel. 93 635 18 04 (lun.-vie.: 9-14 h)

MIRA EL VÍDEO DE LA PRESENTACIÓ
viladecans.cat/nou-innodelta

¿QUÉ OFRECE?
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Actualitat Feina i empresa

Un salvavidas en la tormenta de la pandemia
Asesoramiento. El Ayuntamiento amplió el servicio de Mentoría Empresarial en 2020 y 2021

Durante 2020 y 2021, hasta 82 nego-
cios recibieron apoyo con el fin de 
reorientar o consolidar su actividad 
para hacer frente mejor a la crisis.

El mentoring es un servicio con-
solidado que se ofrece desde Can 
Calderon, en colaboración con la 
Diputación de Barcelona, y que es-
tá en constante adaptación para 
dar respuesta a las necesidades de 
las personas emprendedoras y sus 
empresas (micro, pequeñas o me-
dianas). Durante los años 2020 y 
2021, 82 negocios participaron en 
este servicio de caracter grauito, 
lo que se tradujo en más de 1.000 
horas de mentoría de personas 
expertas en diferentes áreas em-
presariales para encarar nuevas 
estrategias de reactivación, con-
solidación o crecimiento.

PROYECTO  PERSONALIZADO
La mayoría de las sesiones del 
programa las realizaron de forma 
individual personas consultoras 
de diferentes ámbitos (dirección 
económica y financiera, análisis de 
riesgos, marketing digital, econo-
mía circular, etc). En estas sesio-
nes ayudaron a las empresas a de-

finir planes de mejora a través de 
métodos de aprendizaje y aseso-
ramiento innovadores focalizados 
en aspectos concretos: desde evo-
lucionar a modelos más viables  y 
sostenibles hasta optimizar pro-
cesos, así como poner en marcha  

La empresa ROSER BCN recibió asesoramiento personalizado sobre marketing

82 negocios 
recibieron el apoyo 
de especialistas
sin coste alguno

acciones de marketing. Además, 
incluyó sesiones grupales pa-
ra adquirir conocimientos clave 
con el fin de definir los planes de 
mejora.

El servicio de mentoring con-
tribuye al desarrollo económico 
de la ciudad a través del fortale-
cimiento y crecimiento del tejido 
empresarial.  

Carlota Muñoz
AMS STEAM Technology
«Tenemos una empresa 
familiar y necesitábamos una 
gestión centralizada. Desde 
Can Calderon nos ayudaron 
encontrando un programa que 
nos permite ganar tiempo y 
tener más margen para aplicar 
soluciones. »

ASÍ LO HAN VISTO

«Me ayudaron a saber cómo 
enfocar el mensaje de mi web, 
que es la enseñanza de mi 
método de trabajo de masaje, 
y en eso me han asesorado 
para que sea atractivo y claro. 
Es un asesoramiento muy 
personalizado. »

Ainhoa Marza
KHIAN

Anna Sánchez
ROSER BCN
«El programa me ayudó 
mucho porque vengo del 
mundo del turismo. Me estoy 
reinventando y el mentoring 
me sirvió para ponerme al día. 
Valoro muy positivamente el 
servicio y espero poder hacer 
más formaciones. »

«Me encantó la experiencia 
y me aportó el conocimiento 
que me ayudó a reorientar mi 
empresa en la gestión de redes 
sociales. Destaco la atención 
individualizada, un plan de 
trabajo adaptado totalmente a 
mis necesidades.»

Sonia Gómez
My Nube en la red

82 empresas
atendidas

Más de 1.000 horas
de mentoría

Valoración media

empresarial 
2020-2021

400 sesiones de
trabajo

Más de 160 mejoras
implementadas

9,6

Mentoring 

MÁS INFORMACIÓN:
Tel. 93 635 29 96
viladecansempreses@viladecans.cat
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El retorn 
més esperat

El Lot de la Fira 
per només

La Fira de Sant Isidre recupera la seva 
versió 100 % presencial i celebra 50 anys 
d’història, mentre que la Mostra d’Entitats 
arriba a la seva 20a  edició amb un autèntic 
esclat social i cultural. Viladecans torna 
a mostrar la seva vitalitat en un cap de 
setmana farcit d’activitats familiars.

Tres anys després de la seva última edició 
totalment presencial, el gran aparador de la 
vitalitat social, econòmica i cultural de Vila-
decans torna a sortir al carrer. I ho fa amb 
una doble efemèride: la Fira de Sant Isidre 
celebra 50 anys i la Mostra d’Entitats arri-
ba a la seva vintena edició. La gastronomia 
de proximitat, el batec associatiu, la moda i 
l’aparador comercial protagonitzen un es-
deveniment multisectorial de referència a 
Catalunya, que no oblida el seu origen com 
a trobada agrícola, impulsada per la pagesia 
de la ciutat.

LA GASTRONOMIA COM A RECLAM
La gastronomia de proximitat es va consoli-
dar el 2019 com a un dels grans al·licients de 

la Fira de Sant Isidre, i en aquesta ocasió tor-
na amb molta empenta tot reforçant la con-
nexió entre la producció agrícola del Parc 
Agrari del Baix Llobregat i una restauració 
compromesa amb el territori.

La plaça de la Mediterrània tor-
na a ser l’epicentre gastronòmic. 
A més del menú especial de fira, 
arran de l’acord entre diferents 
restaurants del Gremi d’Hosta-
leria, l’Espai Gastronòmic re-
cupera la seva Aula de Cuina i 
estrena el nou Espai Dolç-Salat.

L’Aula Creativa, dins del Cúbic, 
també donarà molta importància a 
la cuina i l’elaboració alimentària amb ta-
llers i activitats especialment adreçades als 

infants i les seves famílies. I continuarà sent 
rellevant el vi i la cultura vitivinícola, amb 
tastos i tallers.

LES NOCES D’OR 
La Fira de Sant Isidre revalida l’es-

pai “Sí, quiero” dedicat a les cele-
bracions de boda i a tots els ele-
ments que hi giren al voltant. 
I tornarem a viure dos casa-
ments en directe el dissabte. 
Però s’hi incorpora una nove-

tat relacionada amb el cinquan-
tè aniversari de la Fira: la celebra-

ció de noces d’or amb dues parelles 
que realment celebren 50 anys de ma-

trimoni.

Al rigorós directe de les celebracions, 
amb tota la posada en escena i l’expecta-
ció popular que hi desperta, s’hi suma l’es-
pai expositiu i demostratiu del sector: ves-
tits per a cerimònies, complements, fotogra-
fia i vídeo, decoració i atrezzo, organització 
d’esdeveniments, dolços i pastisseria, per-
ruqueria, estilisme i maquillatge, entre d’al-
tres propostes.

En aquest mateix espai, es podrà veure 
com els i les professionals maquillen i pen-
tinen models. Al mateix temps, qui sigui es-
pecialment gourmet tindrà l’oportunitat de 
degustar algun dolç de pastisseria; mentre 
que els nens i les nenes tenen una cita amb 
el pintacares tant dissabte com diumenge 
entre les 11.30 i les 12 hores. 

La Mostra de Fruits del Camp, el popu-
lar concurs de paneres de la Cooperativa 
Agrícola de Viladecans, tornarà a capita-
litzar el testimoni viu dels orígens de la 
fira. Amb l’impuls agrícola va començar 
la que avui és una de les mostres multi-
sectorials de més èxit a Catalunya, i Vi-
ladecans ha sabut mirar a aquestes ar-
rels i treure’n profit.

Cinquanta Collites és el documental 
que recull el testimoni dels pagesos i les 
pageses que, l’any 1971, van decidir po-
sar en marxa l’embrió de l’actual Fira de 
Sant Isidre, precisament, el cap de setma-
na més proper a l’onomàstica del seu pa-
tró. El documental es projectarà de for-
ma continuada a la Torre Baró, en el marc 
de l’exposició dels 50 cartells històrics de 

la fira, i també és podrà veure a Cúbic els 
dies de la Fira a l’exposició de fotografi-
es de la pagesia.

La pagesia de Viladecans, avui repre-
sentada a través de la Cooperativa Agrí-
cola, és història, però ben viva. Una bo-
na mostra d’aquesta vitalitat serà el Mer-
cat de Pagès que ocuparà una part de la 
plaça de la Mediterrània. Just al costat, a 
l’Espai Gastronòmic, es posarà de mani-
fest l’estreta relació entre la pagesia i la 
gastronomia de Viladecans

I, perquè la modernitat no està renyi-
da amb els costums històrics, la pagesia 
serà el focus d’atenció en una nova bene-
dicció de tractors, just després de l’acte 
més tradicional de tots: la missa solem-
ne de diumenge! 

Cinquanta collites per commemorar

VILADECANS
Maig 202251a Fira de Sant Isidre i 20a Mostra d’Entitats

#FiraSantIsidre  #TastaViladecans  facebook.com/ajuntamentdeviladecans

Amb la il·lusió 
del primer dia

Aquesta Fira de Sant Isidre és 
una edició amb molt per cele-
brar. El primer, el seu cinquantè 
aniversari, després de dos anys 
sense trobar-nos com ho fèiem 
sempre. Estem contents de tor-
nar a mostrar que l’economia lo-
cal també està integrada per la 
feina de pagès.

Tenim un rebost d’aliments 
saludables a tocar de casa que cal 
que la gent valori, aprofiti i, també,  

celebri. I és que, en la lluita contra 
el canvi climàtic, el planeta ens 
agrairà que consumim produc-
te de proximitat. Com el tomà-
quet cherry pera de Viladecans, 
que hem introduït en els nostres 
camps amb un resultat de gran 
qualitat. És un producte, a més, 
que dona molt de joc: està de 
temporada durant mig any i 
tant pot ser ingredient d’un plat 
com un snack en ell mateix.

La gent del camp no deixem 
de treballar i de millorar amb la 
il·lusió permanent de recollir ca-
da collita. La mateixa il·lusió in-
combustible amb la qual fem 
realitat la Fira des dels seus ini-
cis. Ens cal, però, sumar-hi inver-
sions d’administracions i empre-
ses al territori per fer el nostre 
sector més competitiu i garan-
tir el seu futur. Fem-ho realitat! 
Seguim alimentant la il·lusió! 

Carles Faura 
President de la Cooperativa 
Agrícola de Viladecans

Defensem la
nostra pagesia

La Fira de Sant Isidre torna a 
mostrar que Viladecans és un mu-
nicipi que destaca per la varietat i 
rica producció de verdures i horta-
lisses. Això només és possible amb 
la gran tasca que fa la nostra page-
sia, invertint i innovant per posar a 
la nostra disposició producte molt 
fresc i de proximitat.

Hem de continuar consumint 
els productes de la nostra pagesia 
per garantir el seu futur. Així do-

nem feina al sector agrícola de la 
ciutat i podem gaudir de produc-
tes de molta qualitat que es pro-
dueixen al costat de casa. 

L’Ajuntament i el Consell Co-
marcal continuarem fent inver-
sions en el manteniment dels ca-
mins i corredores del Parc Agra-
ri, conscients que necessitem que 
altres administracions s’hi impli-
quin més. Al mateix temps, hem 
posat en marxa una nova unitat 

de la Policia Local que vigilarà la 
zona agrícola.

Entre tots i totes, continuem 
defensant la nostra pagesia. Do-
nem-hi suport visitant el Concurs 
Exposició de Fruits del Camp i ad-
quirint el Lot de la Fira. Us recoma-
no el documental sobre la pagesia 
del municipi, que ofereix una idea 
molt clara sobre l’esforç de la seva 
feina i de l’amor que hi posen, molt 
admirable. Ens veiem al Cúbic!  

Anselmo Sánchez 
Regidor d’Agricultura

A la foto, un moment 
del Repte Sant Isidre.

Guanyen 
protagonisme la 
gastronomia de 

proximitat, el batec 
associatiu, la moda

i el comerç

5€
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Aquest any, a les parades dels diferents 
comerços que participen a la Fira Sant Isi-
dre podràs pagar amb la Moneda local Vi-
lawatt! Descarregat l'app Vilawatt, donat 
d'alta i converteix 25 € en 50 € Vilawatts 
per comprar a la fira i als comerços adherits 
de la ciutat. Trobaràs més informació en 
aquest enllaç i a l'estand institucional els 
dies de la Fira de Sant Isidre. 

A la Fira, fés servir 
 els Bons Vilawatt
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Que la gastronomía encabece el car-
tel de la Fira, ya no es noticia. Pero ca-
be destacar el esfuerzo de cada año 
para incorporar novedades, y esta vez 
ganan fuerza la pastelería, la cultura 
vitivinícola y la cocina familiar.

La Plaça de la Mediterrània vuel-
ve a ser el epicentro culinario con su 
Espai Gastronòmic. Durante la Fi-
ra, la gran incorporación es el Espai 
Dolç-Salat, con creaciones dulces de 
proximidad y productos gourmet. 
En el mismo emplazamiento, el Au-
la de Cuina prepara una sucesión de 
showcookings de recetas de proximi-
dad y talleres de cata y maridaje de 
vino, además de una actividad alre-
dedor del arte del gintonic.

Finalmente, dentro de Cúbic, el Au-
la Creativa acogerá talleres de elabora-
ción de pizza y timbales con vegetales, 
de pasta fresca y de dulces, con un im-
portante papel del chocolate. 

Camino a 
una ciudad 
de cero 
emisiones

El estand municipal ofrece 
información y talleres 
familiares de sensibilización 
sobre el reto con el CO2: 
generar menos y absorber 
más para no dejar una huella
indeleble en el planeta.

Cocina para 
todos los gustos

Energías renovables, movilidad sostenible, 
lucha contra el cambio climático y naturali-
zación de la ciudad. Estos son los conceptos 
centrales sobre los que se articulan las acti-
vidades, talleres y demostraciones progra-
madas en el estand municipal de la Fira.  
e trata del espacio que, en cada edición, el 
Ayuntamiento dedica a un tema central de 
sensibilización. Este año gira alrededor de 
cómo Viladecans está dispuesta a trabajar 
para ser climáticamente neutra en carbono, 
es decir, no dejar más huella en un plane-
ta en emergencia climática.

La ciudadanía tiene una relevancia es-
pecial  en este objetivo pues, más allá de las 
actuaciones del Ayuntamiento, se requiere 
de una acción conjunta. De aquí que se ha-
ya impulsado el Pacto Local por el Clima, 
con el que las personas visitantes a la Fira 
se podrán comprometer para empezar a 
dar pasos, todos y todas en la lucha con tra 
el cambio climático y, por tanto, por un fu-
turo saludable.

COMPROMETERSE DE FORMA DIVERTIDA
Las familias que pasen por el estand po-
drán mover un coche de scalextric peda-
leando, construir un sensor de CO2, cono-
cer las peculiaridades de una instalación 
fotovoltaica o recibir consejos sobre aho-
rro energético. También tendrán la oportu-
nidad de participar en un taller de plantas 
polinizadoras o fabricar ca-
jas nido para pájaros, así 
como convertir visual- 
mente plazas en zo-
nas más verdes o 
tomar partido en 
el compromiso pa-
ra paliar o mitigar 
los efectos del ca-
lentamiento global. 

#FiraSantIsidre  #TastaViladecans  facebook.com/ajuntamentdeviladecans

Pedalear para generar 
energía, construir 
un sensor de CO2 

o cultivar plantas 
polinizadoras, entre 

las actividades

Ens veurem de 
nou el somriure

Gisela Navarro 
Regidora de Ciutadania

La Mostra d’Entitats torna 
amb força i il·lusió. Dos anys de 
pandèmia, dos anys sense veu-
re’ns els somriures. Aquest any 
és especial per a totes les enti-
tats. El món associatiu és el mo-
tor que fa girar l’activitat de la 
ciutat, que sosté les relacions de 
la comunitat, que crea i reforça 
valors, genera salut emocional 
i promou la cultura, l’esport i la 
solidaritat.

Les entitats continuen al ser-
vei de la ciutat mentre gaudeixen 
i es refan dels temps que hem pa-
tit. Tindrem dos dies plens d’acti-
vitats a l’escenari del llac, la carpa, 
la plaça i l’escenari de la Mostra o 
els estands de les entitats. Podreu 
gaudir de les activitats conjuntes 
i participar de les sorpreses que, 
com el #RepteSantIsidre, ens de-
mostren que som capaços de fer 
coses molt grans conjuntament.

La Comissió de la Mostra ha 
treballat per transformar-la en La 
Factoria de les Entitats: peces pe-
tites, peces grans, engranatges... 
tots necessaris per avançar. Les 
entitats són plenes de persones 
que, de forma voluntària, contri-
bueixen al moviment.  Feu créi-
xer el sentiment amb el hashtag 
#TuetslaPeçaClau. Us esperem a 
la Mostra per gaudir de tot el que 
les entitats us tenen preparat!  

E P CS E I A L

ENTITATS PARTICIPANTS

Associacions
ACAPS Gavà-Viladecans (Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí)
Acció Solidària (SRC Viladecans)
Agrograff
APA Huella Canina
Asociación Cultural Andaluza Zahara de la 
Sierra de Viladecans
Asociación de Jubilados Barri de Sales
Asociación de Pensionistas y Jubilados de 
Montserratina
Asociación Deportiva Rayo Viladecans
Assoc. per la Integració de Persones amb 
Discapacitat de Viladecans
Associació Arts i Oficis Viladecans
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Associació Club de Pensionistes i Jubilats de 
l’Alba-Rosa
Associació de Balls de Saló de Viladecans
Associació de Familiars del C.O. CAVIGA
Associació de Gent Gran Can Pastera
Associació de Gent Gran de Viladecans
Associació de Percussió Sankofa
Associació Lactamater
Associació de Dones Menta
Athletic Viladecans Futbol Club
AV Alba-Rosa
AV Hispanitat
C.C. Raíces de Andalucía
C.C.A. Peña Bética
C.C.R. Andaluz Sierra Norte (Sevilla)
Caritas Interparroquial Viladecans-Sant Climent
Castellers de Viladecans
Clàssic Club Viladecans
Club Beisbol Viladecans
Club Esportiu Athletic Torreroja
Club Natació Viladecans
Club Rítmica la Unió Viladecans
Club Rítmica Viladecans
Club Vilarítmica Dreams
Cocodrils Rugbi Sales Viladecans
Creu Roja Viladecans
Diables de Viladecans
El Dado Dorado
El Mamut de Viladecans
Església Evangèlica Projecte Bernabé
Federació d’estudiants “La Fede”
Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Viladecans
Fundación Espejo
JMV Line Dance
La Lucha de Sasha por el DDX3X
Òmnium Cultural Viladecans
Penya Blaugrana Viladecans
Teixidores Urbanes
U.D. Sector Montserratina
U.D. Viladecans
Vilabàsquet Viladecans
Viladecans contra el Càncer
Viladecans Punt de Trobada

Partits Polítics
Ciutadans - Cs Viladecans
ERC Viladecans
Junts per Viladecans
Podemos Viladecans
PP Viladecans
PSC Viladecans - JSC Viladecans
Viladecans en Comú
Vox Viladecans

Tu ets la peça clau
La Mostra d’Entitats es transforma en una gran factoria 
on els engranatges seran els elements protagonistes i les 
persones, la peça clau per fer-los funcionar.

El multitudinari punt de trobada del teixit social 
i associatiu de Viladecans torna al parc 
de la Marina i celebra 20 edicions. 
La Mostra d’Entitats més espera-
da preveu rebre milers de per-
sones atretes per una agen-
da d’activitats per a tots els 
gustos i públics. 

Tu ets la peça clau és el 
lema del punt culminant 
de la Mostra: les entitats re-
cuperen enguany el Repte 
Sant Isidre, que arriba a la 7a 
edició amb una proposta col·lec-
tiva i multitudinària que preveu agru-
par més de 1.000 persones en una nova ges-
ta de participació ciutadana que comptarà 
amb  Pep Callau com a mestre de cerimò-
nia. El dissabte, a les 19.30 hores al parc de la 
Marina, les entitats conviden a la ciutadania 
a  crear una cadena humana que farà pos-
sible que cinc engranatges gegants recorrin 
la Mostra fins arribar a una màquina màgi-
ca que amaga una sorpresa al seu interior: 
 #TuEtsLaPeçaClau per fer-la funcionar.

El Repte Sant Isidre 2022 posarà la cirereta 
en una convocatòria que posa de manifest el 
paper de les associacions com a generadores de 
cultura, de solidaritat, de cooperació, de salut, 
d’igualtat i d’educació, entre molts altres valors. 
Per això trobarem un espai dedicat a visibilitzar 
la diversitat i pluralitat d’entitats, on cadascu-

na d’elles es veurà representada pel seu propi 
engranatge i pels seus valors. Es tracta de 

la instal·lació Les entitats fem funcionar 
Viladecans, que es complementa 

amb diferents tallers de manu-
alitats organitzats per ASDIVI, 
l’Associació de Familiars del 
CO Caviga i el Servei de Reha-
bilitació Comunitària de Sa-
lut Mental. 

Les entitats conviden tam-
bé a la ciutadania a participar en 

el photocall A les entitats, Tú ets la 
peça clau, que vol posar en valor el pa-

per de des persones en el teixit associatiu.
La 20a Mostra recuperarà també tradicions, 

com el ball intergeneracional encapçalat per 
la Federació d’Estudiants i les entitats de Gent 
Gran, just abans del Repte, o la cercavila de ge-
gants del diumenge a la tarda. 

DOS ESCENARIS AMB MOLTA EXPECTACIÓ 
A pocs metres de la Mostra, l’escenari del Llac 
tornarà a ser el lloc de trobada d’un gran nom-
bre d’entitats de Gent Gran, veïnals, esportives 
i culturals que ha preparat exhi-bicions i es-
pectacles diversos. Mentrestant, l’escenari de la 
Mostra acollirà activitats participatives de ball 
per a totes les edats. 

Les associacions 
locals mostren 

la seva acivitat a 
la ciutadania i la 

conviden a gaudir 
plegades del Repte 

de Sant Isdre

MIRA EL VÍDEO PROMOCIONAL DEL REPTE A 

youtube.com/AjuntamentViladecans

VILADECANS
Maig 202251a Fira de Sant Isidre i 20a Mostra d’Entitats
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El latido 
económico 
de la ciudad

El tejido comercial y 
empresarial de Viladecans 
muestra su mejor 
versión en una feria que 
sirve para tomar el pulso a 
la vitalidad del municipio.

Sin expositores, una feria no es feria. Y la de 
Sant Isidre se consolida como el gran even-
to multisectorial de la zona metropolitana de 
Barcelona gracias a la participación de un cen-
tenar de negocios que montan estand en lo 
que es el eje vertebrador de la Fira, a lo largo 
del paseo de la Marina.
Alimentación, moda, industria, hogar, auto-
moción, ingeniería, deporte y servicios per-
sonales, entre otros, aportan a la Fira de Sant 
Isidre una diversificación difícil de encon-
trar en muchas ferias de este tipo.

Una buena muestra de la vita-
lidad del tejido comercial local 
se volverá a vivir en uno de los 
sectores de la plaça de la Me-
diterrània. Se trata del Espai 
Temàtic impulsado por dife-
rentes establecimientos y fir-
mas ralacionadas con la moda 

y los complementos, que se concentran jun-
to al espacio de bodas Sí, quiero para consti-
tuir un polo de atracción específico que pueda 
beneficiarse de las sinergias de los visitantes.

 
PASARELAS DE MODA INCLUSIVAS
Fruto de la colaboración entre firmas locales de 
moda, vuelve el esperadísimo desfile de moda, 
antes del cierre de cada jornada de Fira. Por la 
pasarela instalada en la Plaza de la Mediterrà-
nia pasarán modelos con artículos de una do-

cena de agentes locales, además de la 
aportación de la diseñadora de moda 

Sara Calero y las creaciones de los 
alumnos de bachillerato del Ins-
titut Josep Mestres Busquets. Pe-
ro el gran diferencial de la pasa-
rela continúa siendo su carácter 

inclusivo, con el desfile de mode-
los de la entidad ASDIVI. 

FERIA COMERCIAL

Espacios temáticos:
Sí, quiero: Ainoha y Marc visual, Novias Vic-
toria, Perfil by Raquel Miras, Rupi Creaciones 
- Actividades y eventos, Salmas Events, Dulces 
Inma, Sabates d’ara, Mingo Gastronomia,  
Raffel Pages. 
Moda y complementos: Chebrolet, Jeans Store, 
Demàamà, Dama y Damitas, Sabates d’ara, 
Gessamí. 
Moda y complementos: Casa mà, Òptica 
Ronda.
Espacio del comercio local:
Vilax - Agència de marketing, Kids&Us School 
of English, Suministros ABC Viladecans,  
Mugendo, Glamour by Vero, Bolsos Bel by May, 
Moda Joublin, Osteopatia y fisioterapia Vilater-
pia, Chez Savine, Fincas Torres, Xarxa Comer-
cial de Viladecans.
Espacio del comercio:
Roca, Vital Seguro, Thermomix, Aqualis, Pla-
ta y Acero.
Espacio de la alimentación:
La Concha de la Lora, Doctor Pizza, Reposteria 
Vasca Mañeko, La Fireta, Artesants de l’Abel,  
Mató de Montserrat Masia Can Fermí, Sant Croi 
Gelats, Cal Vigatà. 
Espacio de la automoción:
Renault Ros, Škoda Lampis.

*Comercios inscritos antes del cierre de la revista

La Fira de Sant
Isidre vuelve a 

demostrar la vocación 
de colaboración del 

tejido comercial

Tornem a 
retrobar-nos!

Arriba el mes de maig i Vi-
ladecans es prepara per aco-
llir un dels seus esdeveniments 
amb més dinamisme: la Fira de 
Sant Isidre. 

Després de dos anys de pan-
dèmia, recuperem la presencia-
litat i ho fem aprofitant l’ocasió 
per celebrar una data molt espe-
cial: el 50è aniversari de la Fira i 
la 20a edició de la Mostra d’En-
titats, l’esdeveniment associatiu 

de la ciutat per excel·lència.
La Fira de Sant Isidre és l’ex-

ponent del lligam entre la tra-
dició agrícola i els altres sectors 
econòmics. Mostra l’aposta de 
Viladecans per la vida saluda-
ble, el comerç de proximitat, el 
producte de l’horta, el turisme 
sostenible i la restauració com 
a motors de futur.

L’afluència de públic ofereix 
una gran oportunitat per als ex-

positors i una ocasió immillora-
ble, com a visitants, per compro-
var la vitalitat de la ciutat.

Aquest any ens fa especial il-
lusió comptar amb la teva pre-
sència, tornar a retrobar-nos i 
encarar junts els reptes que te-
nim al davant. I ho volem fer 
amb optimisme, pensant en glo-
bal i actuant en local i aprofitant 
les oportunitats que es generen 
al nostre territori. T’hi esperem! 

Carme C. Gimeno 
Regidora de Comerç

Activitats/tallers gratuïts i oberts a la participació de la 

E P CS E I A L

10 - 21 h
Mercat de Pagès. Venda de productes de 
Viladecans i de proximitat i dels lots de la 
Fira a 5€ 

Plaça de la
Mediterrània

10 - 
13.30 h

Mercat de les Cooperatives Escolars 
Projecte Cultura Emprenedora a l’Escola

Plaça de la 
Mostra

10 -14 
i 17-
19.30 h

Taller de Xapes 
Associació Catalana de Fibrosi Quística

Estand de
l’entitat

10 - 
14 h 

Pintacares 
Creu Roja Viladecans

Estand de
l’entitat

11 h Inauguració de la Fira Cúbic

11-13 h  
18 -20 h

Taller molinets d’abelles amb materials 
reciclats. Ajuntament, en col·laboració amb 
Solidança

Estand 
informació 
de la Fira

11.30 - 
13 h 

Taller de rugbi per a infants i joves
Cocodrils Rugbi Sales Viladecans

Plaça de la 
Mostra

11.30 - 
13 h 

Taller de Batucada
Associació de Percussió Sankofa 

Carpa de la 
Mostra 

11.30 - 
12.30 h 

Taller de Pintura 
Associació d'Arts i Oficis Viladecans

Estand de 
l’entitat

12 h
Inauguració “Les entitats fem funcionar 
Viladecans”. Totes les entitats participants 
a la Mostra d’Entitats

Plaça de la 
Mostra

12 - 
22 h

Exposició fotogràfica pagesia de Vila-
decans. Exposició de fotografies de la tra-
jectòria agrícola de la pagesia de Viladecans

Cúbic

12-13 h 
i 18.30 - 
19.30 h 

Taller i exhibició de castells 
Castellers de Viladecans 

Estand de 
l’entitat

12 - 
14 h 

Degustació de rebujito 
CCA Peña Bética Gavà-Viladecans

Estand de l’en-
titat

12 - 
22 h 

Mostra de Paneres. Exposició de fruits del 
camp i lliurament d’obsequi a l’estand de la 
Cooperativa

Cúbic

12 -
13 h 

Espai Gastronòmic amb maridatge 
de vins. Showcooking amb producte de 
proximitat i amb degustació  

Aula de
Cuina 

12 -
13 h

Taller infantil timbal de vegetals de 
proximitat. Taller gastronòmic. Petit Xef 

Cúbic

13 -
14 h 

Taller infantil de pizza artesana amb 
vegetals de la terra. Taller gastronòmic. 
Petit Xef 

Cúbic

17 -
19 h 

Taller infantil de cuina de pasta fresca 
Taller per a nens i nenes per elaborar Pasta 
Fresca

Cúbic

17 - 
18.30 h

Taller de rugbi per a adults
Cocodrils Rugbi Sales Viladecans 

Plaça de la 
Mostra

17 -
19 h 

Tots i totes fem Viladecans 
Viladecans Acció Solidària (SRC), Assoc. de 
Familiars del C.O. CAVIGA i ASDIVI.

Carpa de la 
Mostra

17 - 
19.30 h 

Vesteix la teva gimnasta i decora el teu 
mallot. Club Vilarítmica Dreams

Estand de
l’entitat

17 h Espectacle de ball Flamenc 
C.C Raíces de Andalucía

Escenari del llac

17.15 h Exhibició de gimnàstica rítmica 
Club Rítmica Viladecans

Escenari del llac

17.45 h Play Music 
AV Alba-Rosa

Escenari del llac

18 - 
19 h 

Manualitats infantils de ganxet i cordó 
Teixidores Urbanes

Estand de
l’entitat

18 - 
18.30 h  

Celler Tast. Tast amb un expert sumiller 
que us ensenyarà a apreciar més i millor les 
qualitats de totes les begudes produïdes a 
Catalunya. Inscripció obligatòria. 2€

Aula de Cuina

18 -
19 h 

Ballteràpia 
Viladecans contra el càncer

Escenari 
de la Mostra

18 -
19 h 

Exhibició de gimnàstica rítmica 
Club Rítmica la Unió Viladecans

Escenari del llac

18.30 - 
19.30 h  

Espai gastronòmic. Showcooking amb 
producte de proximitat i amb degustació. 
Celler Arrufí. Inscripció obligatòria.

Aula de Cuina

18.30 h Espectacle de ball flamenc 
C.C.A. Peña Bética

Escenari Llac

19 h Exhibició de gimnàstica rítmica 
Club Vilarítmica Dreams 

Plaça de la 
Mostra

19.15 h
Ball Intergeneracional 
Entitats de Gent Gran i Federació  
d’Estudiants “La FEDE”

Escenari Llac

19.30 - 
20 h Actuació Rupi Creaciones Plaça de

la Mostra

19.30 h #RepteSantIsidre #TuetslaPeçaClau
Entitats de la 20a Mostra 

Escenari 
i Plaça de la 
Mostra

20.30 - 
21.30 h 

Taller Cocteleria i Gin-Tonic 
Realització de diferents còctels i gintònics 
amb ginebres de proximitat, amb degustació

Aula 
de Cuina

21.30 - 
22.30 h 

Desfilada. La dissenyadora Sara Calero 
cedeix la seva col·lecció “SCOPAESTHESIA  
IN  THE DOLL HOUSE”. Col·laboren: alumnes 
de l’Ins. Josep Mestres i Busquets i l’entitat 
ASDIVI de Viladecans.

Plaça de la 
Mediterrània

Dissabte 14 de maig Activitats amb places limitades
Activitats que requereixen d’inscripció prèvia
del 4 a l’11 de maig a www.viladecans.cat/firasantisidre

VILADECANS
Maig 202251a Fira de Sant Isidre i 20a Mostra d’Entitats

Activitats/tallers gratuïts i oberts a la participació de la ciutadania

PROGRAMA D'ACTIVITATS
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Diumenge 15 de maig Activitats que requereixen d’inscripció prèvia 
del 4 a l’11 de maig a www.viladecans.cat/firasantisidre

10 - 21 h
Mercat de Pagès. Venda de productes de 
Viladecans i de proximitat i dels lots de la Fira 
a 5€  

Plaça de la
Mediterrània

10 - 21 h
Mostra de paneres. Exposició de fruits del 
camp i lliurament d’obsequi a l’estand de la 
Cooperativa.

Cúbic

10 - 14 h  
17 - 21 h 

Vesteix la teva gimnasta i decora el teu 
mallot. Club Vilarítmica Dreams

Estand de
l’entitat

10 -
14 h

Passejada pel Parc Agrari
Òmnium Cultural Viladecans

Sortida Plaça
de la Mostra

10 -
21 h

Exposició fotogràfica pagesia de 
Viladecans
Exposició de fotografies de la trajectòria agrí-
cola de la pagesia de Viladecans.

Cúbic

10.45h Missa. Missa i benedicció de tractors.
Església de
St. Joan

11 -
13 h

Taller molinets d’abelles amb materials 
reciclats. Área de Medi Ambient en 
col·laboració amb Solidança

Estand 
informació 
de la Fira

11 -
14 h

Juga i crea el teu propi joc a l’espai 
KIDS&US Cúbic

11.30 - 
12.30 h

Taller de Pintura 
Associació Arts i Oficis Viladecans 

Estand de
l’entitat

11.30 - 
13 ha

Taller de Rugbi  per a infants i joves
Cocodrils Rugbi Sales Viladecans.

Plaça de la 
Mostra

11.30 - 
13 h 

Taller fabricació tambors amb material 
reciclat
Associació de Percussió Sankofa.

Carpa de la 
Mostra

11.45 h Exhibició de balls 
Entitats de Gent Gran de Viladecans

Escenari del llac

12 -
13 h

Taller i exhibició de castells 
Castellers de Viladecans

Estand de
l’entitat

12 - 
13 h

Marató de ball 
JMV Line Dance

Escenari 
de la Mostra

12 - 
13 h 

Taller Dolç. Història i elaboració d’Angel food 
cake

Cúbic

12 h - 
13.30 h 

Taller de retallables del Mamut
El Mamut de VIladecans

Carpa de la 
Mostra

12 h - 
13.30 h

Taller de reanimació cardiopulmonar 
Creu Roja Viladecans

Carpa de la 
Mostra

12 - 
14 h 

Degustació de rebujito 
C.C.A. Peña Bética

Estands de 
l’entitat

13 -
14 h 

Espai gastronòmic. Showcooking amb 
producte de proximitat i amb degustació.

Aula 
de Cuina

17 h Play Music joves
AV Alba-Rosa

Escenari del llac

17 -
18 h 

Taller infantil timbal de vegetals de pro-
ximitat. Taller gastronòmic. Petit Xef 

Cúbic

17.30 h Cercavila de gegants
Diables de Viladecans

Itinerari Fira
i Mostra

17.30 h 
Espectacle de ball flamenc 
Asociación Cultural Andaluza Zahara de la 
Sierra de Viladecans

Escenari del llac

18 h Master class zumba 
AV Hispanitat

Escenari 
de la Mostra

18.30 - 
19.30h 

Exhibició gimnàstica rítmica 
Club Vilarítmica Dreams

Escenari del llac

18 - 
19 h

Taller de pizza artesana amb vegetals 
de la terra. Taller pedagògic gastronòmic. 
Petit Xef

Cúbic

18.30 h Espectacle de ball flamenc 
C.C.A Peña Bética

Escenari del llac

18.30 - 
19.30 h 

Desfilada. La dissenyadora Sara Calero 
cedeix la seva col·lecció “SCOPAESTHESIA  
IN  THE DOLL HOUSE”. Col·laboren: alumnes 
de l’Ins. Josep Mestres i Busquets i l’entitat 
ASDIVI de Viladecans.

Plaça de la
Mediterrània

19 h Exhibició de gimnàstica rítmica 
Club Rítmica la Unió Viladecans

Escenari del llac

19 h Master Class ball llatí 
Balls de Saló de Viladecans

Escenari 
de la Mostra

19.30 h Espectacle de ball flamenc 
C.C. Raíces de Andalucía

Escenari del llac

19.30 - 
20 h 

Sorteig Xarxa Comercial 
Durant els dos dies de Fira, hi haurà un con-
curs per Instagram

Plaça de la
Mediterrània

20 -
20.30 h 

Sorteig Panera. 
Sorteig d’una panera d’hortalisses

Cúbic

TOT EL CAP DE SETMANA 
Als estands de la Mostra d’Entitats

PHOTOCALL.* Club Rítmica la Unió de Viladecans
TALLERS DE COUNTRY.* JMV Line Dance 
TÚNEL DE BATEIG.* Club Beisbol Viladecans
XVII CONCURS INFANTIL DE CARICATURES.* Fundación Espejo
EXPOSICIÓ COTXES CLÀSSICS. Clàssic Club Viladecans
TALLERS DE BALL.* Associació Balls Saló de Viladecans
DEGUSTACIÓ DE GAZPACHO. C.C.R Andaluz Sierra Norte 
DEMOSTRACIÓ DE JOCS DE TAULA PER A INFANTS I ADULTS.*
El Dado Dorado
PINTARAN FLORS A LA PELL.* Associació menta, Associació de dones
POZO SOLIDARIO. C.C Raíces de Andalucía
DEGUSTACIÓ DE REBUJITO. C.C Raíces de Andalucía
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES D’ANDALUSIA. A.C. Andaluza 
Zahara de la Sierra de Viladecans
XUTAR A PORTERIA. U. D. Viladecans

MENÚ ESPECIAL FIRA 
Aquest any, amb motiu de la 50 aniversari de la Fira, hem creat 
un menú especial: diferents restaurants de la ciutat elaboraran 
aquest menú per donar visibilitat a la restauració del municipi. 

BÖ - 93 595 18 58 - C/ Angel Guimerà 9
CAN BATLLORI - 61 025 65 96  - C/ Ernest Lluc, 12 bis
CAN MARTI PB - 93 659 00 41 - C/ Ernest Lluc, 12
EL RACO DEL CAFÉ - 93 637 35 10 - C/ Salvador Baroné, 61
FRI-TOP - 93 637 16 97 - Rambla Modolell, 27
LA CANDELA - 93 858 23 35 - Pompeu Fabra, 5
CAL MINGO - 93 637 38 47 - Ctra. Barcelona, C-245 s/n.

ESPAI DOLÇ-SALAT 
Aquest any tindrem l’ocasió de gaudir d’un espai dolç-salat a la 
Plaça Mediterrània. Aquí trobarem la Despensa de Eva, Leben i 
Xarcuteria Olivé.

Activitats amb places limitades
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El 28 d’abril, la cooperativa Fem 
Ciutat va realitzar el sorteig per 
establir l’ordre d’adjudicació de 
la promoció de 70 Habitatges de 
Protecció Oficial (HPO) que farà 
al nou barri de Llevant. S’hi ha-
vien apuntat 150 persones du-
rant l’any que va estar oberta la 
inscripció. Fem Ciutat preveu co-
mençar l’any vinent les obres de 
l’edifici i lliurar les claus al llarg 
del 2025.  Els pisos de la coopera-
tiva, que inclouen un traster i una 
o dues places d’aparcament, te-
nen uns preus a partir de 194.000 
euros més IVA.

1.371 HABITATGES PROTEGITS AL BARRI
A Llevant es construiran en to-
tal 1.371 habitatges amb protec-
ció oficial, el 47 % de tots els pre-

vistos al futur barri. Aquesta xifra 
multiplica gairebé per set l’HPO 
construïda a la ciutat entre 2015 i 
2021. Un de cada sis d'aquests pi-
sos seran de lloguer i la resta, de 
compra. 

Per optar als habitatges d’HPO  
–ja siguin fets per promotors pri-
vats o públics–, a més de complir 
els requisits estipulats, s’ha d’es-
tar donat d’alta prèviament en el 
Registre de Sol·licitants d’HPO de 
l’Agència d’Habitatge de Catalun-
ya. Aquest tràmit d’alta s’ha de 
realitzar a l’Oficina Local d’Ha-
bitatge (OLH).

L’OLH és el servei de l’Ajun-
tament que centralitza les políti-
ques locals d’habitatge, des de la 
intermediació al suport als trà-
mits de rehabilitació o la trami-
tació d’ajudes. 

El futur barri de Llevant 
va trobant el seu veïnat 
Habitatge. La cooperativa Fem Ciutat va fer el 
sorteig dels 70 pisos que entregarà l'any 2025

La promoció d'habitatge assequi-
ble és un dels principals beneficis 
per a la ciutadania de la creació 
d'aquest nou espai urbà a la ciutat.

OFICINA LOCAL D'HABITATGE
C/ Santiago Rusiñol, 8
Dl.-dv.: 9-14 h (Cal demanar cita prèvia)
Tel. 936 59 41 56 / olh@viurbana.cat

CULTURA

EL DIA D'ANDALUSIA es va 
tornar a viure, després de 
dos anys, amb un espectacle 
de ball organitzat per les enti-
tats andaluses Raíces de Anda-
lucía, Sierra Norte, Zahara de 
la Sierra i la Peña Bètica Gavà- 
Viladecans. La recaptació de 
les entrades, un miler d'eu-
ros, es va destinar a Ucraïna, 
a través de la Creu Roja. 

LES CARAMELLES van tornar 
a fer tradició. Amb motiu de 
la Pasqua, el Cor Som i Serem 
va delectar amb una cantada 
d'aquestes cançons populars 
interpretades de forma co-
ral i que es van generalitzar a 
mitjan de segle XIX. Els can-
taires van fer parada en dife-
rents punts del Barri Antic per 
acabar a la plaça de la Vila.  

EL CERTAMEN LITERARI CONSTANCIO ZAMORA ha obert 
la seva setena convocatòria. Fins al 27 d'agost es poden 
presentar poesies i relats curts. Les millors obres rebran un 
premi de 300 euros i s'editaran en un llibre amb les d'altres 
edicions del premi, organitzat per la Fundación Espejo. Les 
bases es poden consultar a viladecans.cat/agenda. 

Vida ciutadana
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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

Acollida estival 
de nens i nenes 
sahrauís

“És una experiència que emociona 
i recordes tota la vida”. Així explica 
Pilar Mosteiro la vivència de l'aco- 
llida de nens i nenes sahrauís a tra-
vés del veterà programa Vacances 
en Pau, que té el suport de l'Ajun-
tament. La Pilar és la vicepresi-
denta de l’entitat ACAPS Gavà- 
Viladecans, que reprèn aquest 
estiu la iniciativa. L'associació,  
que busca famílies que vulguin 
acollir al juliol i l'agost, organitza-
rà al maig dues sessions informa-
tives per explicar en què consis-
teix la participació. Les xerrades 
seran el 13 i el 23 de maig a l’Ate-
neu d’Entitats Pablo Picasso.

La Pilar avança que “acollir 
és senzill; el més important és 
que tots els membres del nucli 
familiar ho vulguin fer” i explica 
que es la mateixa Associació Cata-
lana del Poble Sahrauí (ACAPS) la 
que porta a l'infant a les revisions 
mèdica, oftalmològica i dental.

INFANTS DE 7 I 8 ANYS
Enguany, vindran infants de 7 i 
8 anys i, a banda de les xerrades 
per resoldre dubtes, es pot con-
tactar amb l’entitat en el telèfon 
625 172 177 per oferir-se a acollir, 
com han fet ja quatre famílies. 
Mosteiro destaca que és un be-
nefici mutu que gaudeix tant 
l'infant com qui acull, "ja que es 
crea un vincle molt intens", expli-
ca sobre la seva experiència i la 
que ha vist en famílies locals 
acollidores durant anys. 

Solidaritat

La Pilar, amb nens acollits el 2019

Dones centenàries 
A l'abril dues veïnes han celebrat cent 
anys i, com és habitual en aquests ca-
sos, l’alcalde Carles Ruiz els va tras-
lladar la felicitació de la comunitat 
local i, com a detall, els ha lliurat un 
ram de flors. 

Montserrat Lidón, nascuda a Ori-
ola (Alacant), que viu amb la seva fa-
mília al barri de Can Palmer, tot i que 
ella se sent plènament autònoma, va 
conversar amb l’alcalde de diversos 
temes, com la seva passió pel Barça. 

Per la seva part, la Maria Rosa Mar-
tí, nascuda a Teruel i que viu a la resi-
dència Albarrosa, va compartir amb 
l'alcalde les seves experiències de viat- 
ges que tants bons moments l'han fet 
viure al llarg d'aquests cent anys. 

CENTENÀRIESTRADICIONS

I Sant Jordi va tornar a ser com sempre

Com d’esperat era el primer Sant 
Jordi per tornar a gaudir d’aques-
ta festa de la cultura al carrer! 

La ciutadania no es va perdre 
les activitats organitzades per 
l’Ajuntament i la llibreria Els nou 
rals, amb la col·laboració d’enti-

tats culturals de la ciutat com 
la Coordinadora del Mamut, els 
Castellers, Sanfoka o l’Agrupació 
Mossèn Cinto Verdaguer.

La previsió de pluja va obligar 
a reubicar algunes de les presen-
tacions de llibres a la Torre del 

Baró, així com diverses activitats 
del mateix dissabte 23 al matí (El 
racó de les lletres locals i les lec-
tures dramatitzades) i, també, la 
Llegenda de Sant Jordi de la com-
panyia La Roda, dirigida a públic 
més familiar es va haver de tras-

lladar sota cobert, a l’Ateneu de 
Cultura Popular de Can Batllori.

També els equipaments de 
comunitat, la Biblioteca i l’Arxiu 
Municipal van organitzar activi-
tats i tallers per celebrar aquest 
dia tan estimat per a tothom. 

Venda de llibres i exhibició de castellers, lectures a la Torre del Baró, cercavila del Mamut i Sankofa i taller infantil al Casal Barri de Sales

CELEBRACIONS

A dalt, l'alcalde felicita la Montserrat i, a sota, la Maria Rosa



2120

Maig 2022    VILADECANSActualitat Ciutat

La pesca esportiva viladecanen-
ca segueix sumant èxits. Plata 
per a Alejandro Núñez i bronze 
per a Adrián Ávila, de l'Agrupa-
ció de Pesca Esportiva de Vila-
decans (APDV), en el Campionat 
de Catalunya Mar-Costa juvenil, 
disputat a l'abril a Canet. Per altra 
banda, Ramon Sánchez, Teresa  
Della i Francisco Pérez, també  
de l'APDV, van sumar la plata 
amb Catalunya en l'estatal per 
autonomies en categoria màster,  
disputat a Peníscola. 

Amb molta emoció, amb pròrro-
ga inclosa, el cadet femení del 
Vilabàsquet es va proclamar el 24 
d'abril campió de Catalunya de 
Preferent B en vèncer a la final al 
Tarragona Bàsquet (59-53), im-
pulsat per l'actuació estelar de 
Martina Borrellas, amb 21 punts. 

Acabats de complir els 29 anys, 
el futbolista Martín Montoya va 
sumar a les files del Real Betis 
Balompié la seva tercera Copa 
del Rei. El defensa viladecanenc, 
convocat a la final tot i estar re-
cuperant-se d'una operació, ja 
havia guanyat dos campionats al 
2012 i 2015 amb el FC Barcelona,  
on va assolir també tres títols de 
Lliga i una Champions League. 

PESCA ESPORTIVA 

Podis al juvenil català 
i al màster autonòmic

BÀSQUET 

El cadet femení del 
Vilabàsquet es corona

FUTBOL

Tercera Copa del Rei
per a Martín Montoya

Les jugadores del cadet femení

La UDV manté 
la categoria

El primer equip femení de la 
Unión Deportiva Viladecans 
continuarà una temporada 
més en la màxima categoria del 
futbol català, la Preferent, que 
va assolir un any enrere.

L'equip de Raúl García va 
haver de jugar la fase de per-
manència després d'una tem-
porada irregular especialment 
al Municipal, on no va poder 
guanyar cap dels sis primers 
partits del campionat.

En la fase de permanència, 
però, va mostrar la seva millor 
cara i es va assegurar la con-

FUTBOL

L'equip de Raúl García va fer els deures en la fase de permanència

La rítmica assoleix la seva 
primera medalla nacional
Gimnàstica. La juvenil Vicky Población, bronze

El seu nom ja està a les pàgines 
daurades de l'esport local. Vicky 
Población, del Club Rítmica Vila-
decans, ha estat la primera gim-
nasta local en assolir una medalla 
en un campionat d'Espanya. La  
jove es va penjar el bronze en la 
categoria júnior, el 24 d'abril a Sa-
ragossa, la mateixa ciutat on el seu 
club, set anys enrere, va partici-

la pena”, explica la jove, que va 
arribar a la cita en plenes con-
dicions i "decidida a gaudir-ho i 
donar el màxim per mostrar to-
ta la dedicació" que li ha posat en  
aquest esport. Potser la va allibe-
rar el fet que tenia decidit que a 
partir d'ara aparcarà la competi-
ció per centrar-se en els estudis. 
La millor manera de tancar una 
etapa esportiva.

Vicky, molt emocionada, asse-
gurava que el resultat "no hauria 
estat possible sense el suport de la 
família i les companyes i, sobretot, 
sense la dedicació i l'amor de les 
entrenadores, que han estat com 
les meves segones mares." 

par per primera vegada en aques-
ta competició nacional. 

CORONA LA SEVA TRAJECTÒRIA
Després de set participacions al Na-
cional, Vicky va veure recompen-
sat l'esforç pujant al podi. “Ha estat 
una etapa molt llarga, amb moltes 
pujades i baixades per les lesions 
o les molèsties, però ha valgut Vicky, en rebre la medalla

L'Unilever BF, de nou a 
les portes de l'ascens
Bàsquet. Va disputar la fase d'ascens a segona

Per segon any seguit s'ha quedat 
ben a prop de pujar de categoria. 
A Melilla, en una intensa i exigent 
fase d'ascens disputada a finals 
d'abril, l'Unilever BF va veure com 
se li escapava de nou la gesta d'as-
cendir a la categoria de plata del 
bàsquet estatal.

Hi arribava després d'una molt 
bona temporada regular  a la Lliga 
Femenina 2 (vint triomfs i sis derro- 
tes) i afrontava tres partits en tres 
dies que havien de donar el bitllet 

qual acabava el campionat, Sonia 
Pascual, presidenta del club i juga-

dora de l'equip, destacava la gran 
temporada feta: "Només podem es-
tar orgulloses, perquè hem superat 
els nostres objectius amb un gran 
treball col·lectiu i una capacitat 
d'esforç que ens han permès com-
petir fins al darrer moment. Tenim 
un gran grup humà que seguirà 
donant moltes alegries a l'afició". 

al duel final per l'ascens, però no va 
poder arribar a jugar aquest partit.

LLUITA FINS A L'ÚLTIM SEGON
L'equip d'Enric González va véncer 
primer a les amfitriones (62-57), 
que portaven 14 partits invictes; per 
perdre després en l'últim instant 
davant l'Almería (61-62). I, en un duel 
a cara o creu i de gran igualtat, va 
caure amb el Claret valencià (49-53),  
que al cap i la fi assoliria l'ascens.

Tot i el regust amarg amb el 

L'equip en un dels temps morts en la fase d'ascens disputada a Melilla

tinuïtat sense patiment, du-
es jornades abans del final. 
García qualificava la tempo-
rada "d'èxit". "Amb un equip 

jove hem sabut competir 
i crescut molt com a grup i això 
ens dona força per a la propera 
temporada", sentenciava. 

Padrins de l'esport inclusiu
L’Institut Josep Mestres Busquets, el Col-
legi Sant Gabriel i el centre ocupacional 
per a persones amb diversitat funcional 
Fundació Caviga van disputar per pri-
mera vegada la GodFather’s Race (Cursa 
de Padrins), una prova per gaudir de l’es-
port i el lleure de forma inclusiva. L'ac-
tivitat s’emmarcava dins el projecte 

AFIN de l’institut públic per apropar 
al jovent la plena inclusió de les per-
sones amb diversitat funcional. 

L'alumnat va superar diferents rep- 
tes de manera col·laborativa amb com-
panys i companyes amb diversitat fun- 
cional, tot compartit l'esport alhora 
que coneixien la seva realitat. 

ENTITATS

L'equip ha realitzat 
una altra brillant 
temporada, sense 
premi al seu esforç

Un grup de participants en una de les proves
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EN EL PLE MUNICIPAL

La reforma laboral, 
un pas més per a

les dones  
La precariedad laboral también tiene 
nombre de mujer, por eso no puede 
discutirse la capacidad transformadora 
que contiene la reforma laboral en ma-
teria de género. No por ser ignoradas 
por algunos, dejan de ser patentes las 
debilidades estructurales y las discrimi-
naciones que a lo largo de la historia he-
mos sufrido las mujeres en nuestra inte-
gración en el mercado del trabajo. Aquí 
radica la importancia de que conozca-
mos cómo beneficia a una parte im-
portante de mujeres trabajadoras la re-
forma laboral aprobada en febrero por 
el Congreso de l@s Diputad@s. 

Esta reforma laboral nace con el 
principal objetivo de acabar con la pér-
dida de derechos laborales que implan-
taron los gobiernos de derechas. Esto 
quiere decir, subir los salarios, poner 
fin a la temporalidad, recuperar la ne-
gociación colectiva y acabar con la pre-
cariedad impuesta por el PP. 

Al nostre país, a dia d’avui i en ge-
neral, a les dones se les contracta men-
ys, opten a pitjors llocs de treball, tenen 
contractes més curts, i cobrem menys 
que els homes per fer la mateixa feina. 
En aquets sentit, la nova llei, posa límit 
a la temporalitat, s’acaba amb els con-
tractes per obra i serveis,  es limita l’en-
cadenament de contractes i s’augmenta 
els salaris gràcies als convenis sectorials. 

No ens enganyem, la reforma labo-
ral no acaba amb tots els problemes que 
tenim les dones en el mercat laboral, 
cap llei pot fer-ho. Però sí suposa una 
millora important per a les dones en el 
treball. És un pas endavant en els nos-
tres drets, un pas més que ens marca el 
camí per continuar lluitant en el futur 
per un treball més digne, més estable i 
més igualitari. 

Os esperamos 
en Sant Isidre 

Estamos a las puertas de nuestra tra-
dicional Fira de Sant Isidre y este año 
la celebraremos con más ilusión que 
nunca después de las restricciones de 
la COVID-19 que nos obligaron, por 
dos años, a suspender estos encuen-
tros en los que poder relacionarnos 
y celebrar nuestra Viladecans entre 
nuestra gente.

La ansiada oportunidad de reen-
contrarse, de retomar lazos, de ver-
nos, de hablarnos cara a cara e incluso 
hasta tocarnos, nos devuelve nuestro 
sentimiento de comunidad de forma 
tangible. Porque somos gente de sen-
timientos fraternos, de entidades que 
trabajan de forma voluntaria por sus 
vecinas y vecinos, de cultura y tradi-
ciones que nos vinculan a este terri-
torio y a su tierra a través de la agri-
cultura, la gastronomía, la música y 
el baile. A la que vuelven estos días a 
su ciudad natal o de adopción perso-
nas que tuvieron o quisieron marchar 
para reencontrarse con sus recuerdos 
y sus raíces.

Y como no puede ser de otra for-
ma estaremos presentes en esta gran 
jornada de alegría para poder volver a 
contaros todas las propuestas que te-
nemos para que nuestra ciudad sea 
más parecida a quienes la habitan y 
materializar esos anhelos colectivos.

Aprovecho estas líneas también pa-
ra despedirme de vosotros como Por-
tavoz de este Grupo Municipal y deja-
ros en las buenas manos de mi com-
pañero Ramón Espejo, junto al cual 
seguiré trabajando por esta Ciudad 
tan hermosa. Habéis hecho que la 
experiencia haya sido infinitamente 
mejor de lo que esperaba. ¡Gracias! 

Encarna 
García

José Antonio
Martínez

PARTIT DELS  SOCIALISTES    
DE CATALUNYA   
Telèfon: 93 658 04 79
viladecans@socialistes.cat
viladecans.socialistes.cat
         PSCViladecans
        @pscviladecans
         pscviladecans

ESQUERRA REPUBLICANA    
DE CATALUNYA
WhatsApp:  671 63 4 1 04
viladecans@esquerra.cat
www.esquerra.cat/viladecans        
       ERCviladecans
       @ERCViladecans
       erc_viladecans
     
CIUTADANS - PARTIT  
DE LA CIUTADANIA
Telèfon: 637 401 323
viladecans@ciudadanos-cs.org
      Cs Viladecans
      @Cs_Viladecans 
        ciutadansviladecans

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

VILADECANS    
EN COMÚ   
Telèfon: 644 52 04 92
comunicacio@viladecansencomu.cat
https://viladecansencomu.cat
        viladecanscomu
        @viladecanscomu
        vilaencomu
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Sembrant formigó
 

La vida s’obre pas a la pandèmia. Les 
mascaretes van caient i els espais pú-
blics s’omplen de somriures i retroba-
ments. La primera gran cita de l’agen-
da ha estat Sant Jordi. Un dels dies més 
bonics de l’any. On pobles i ciutats s’om-
plen de llibres i roses. De cultura i amor. 
I malgrat la pluja i la calamarsa, la gent 
va sortir en massa perquè tenia ganes de 
tornar a fer bategar els carrers. A Vila-
decans, amb Els Nou Rals com a punt 
neuràlgic, també vam tornar a celebrar 
la diada com ens mereixíem.

La propera parada al calendari local 
és Sant Isidre. La nostra fira d’orígens 
agrícoles, que enguany arriba al mig se-
gle i que s’ha anat impregnant de la di-
versitat de la nostra ciutat: comerç de 
proximitat, entitats, cultura popular, ar-
tesania local... El Parc de la Marina i el 
Cúbic es tornaran a omplir de gent i es-
perem que el temps, aquest cop sí, hi 
acompanyi. Però sobretot esperem que 
la Fira atorgui a la nostra tradició page-
sa el protagonisme i el relleu merescut. 

Viladecans és una ciutat que viu d’es-
quenes al parc agrari, un espai símbol 
de tradició i arrelament a la terra, però 
també motor –encara– d’una important 
activitat econòmica. Com deia Josep 
Pla, és el rebost de Barcelona. Un tresor 
per a generacions presents i futures. 
Però tenim nombrosos exemples de 
com es menysvalora: l’espai Agròpolis  
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
desaprofitat, plans urbanístics que 
l’amenacen constantment o pobles veïns 
que han fet dels productes de la terra 
una marca de ciutat (la carxofa del Prat, 
els espàrrecs de Gavà, les cireres de Sant 
Climent) mentre aquí anem sembrant 
formigó. I així ens va. 

Medidas sociales 
frente al impacto 

de la guerra
 

Sin salir aún de una pandemia mundial, 
vemos nacer una guerra cruel cerca de 
casa. La reacción de los y las vecinas de 
Viladecans es ejemplar desde el primer 
minuto. Se está pubicitando en la web 
viladecans.cat/es/ayudaucrania todas 
las acciones coordinadas con las ins-
tituciones y organismos que siempre 
están presentes en situaciones com-
plejas. ¡Gracias a toda la ciudad!

De manera paralela el gobierno de 
España acaba de aprobar un plan de 
medidas sociales dotado con 16.000 
millones de euros para afrontar esta 
nueva realidad y todas las repercu-
siones económicas que estamos vi-
viendo fruto de la guerra en Ucrania.

Hay medidas dirigidas a las familias, a  
los trabajadores y a las compañías; como 
la bonificación en los combustibles. 
Medidas para evitar los despidos y la 
flexibilidad para mantener los ERTE.

Se limitan también los precios de 
los alquileres, se aumenta un 15 % el 
ingreso mínimo vital y se aumentan 
los bonos sociales eléctricos.

El Gobierno también extenderá 
hasta el 30 de junio las medidas fis-
cales vinculadas a la factura de la luz. 
El IVA seguirá en el 10 % para los pe-
queños consumidores, y el impuesto 
especial de la electricidad continua-
rá en el mínimo. 

Hay medidas dirigidas a muchos 
sectores, la idea es no trasladar el pre-
cio de las materias primas provoca-
do por el conflicto al coste de la vida 
de la ciudadanía. Los y las socialistas 
trabajaremos desde todos los niveles 
de gobierno para que la justicia social 
sea nuestra única bandera. 

Bàrbara
Lligadas

Gisela
Navarro

Política útil, 
movilidad sostenible

 
Cs Viladecans hemos presentado 
una propuesta muy concreta sobre 
movilidad sostenible, en línea con to-
das las acciones municipales en este 
ámbito y con la Agenda 2030. Esta 
acción pide impulsar las Ferroline-
ras, un proyecto pionero de nuevos 
puntos de carga eléctricos en las es-
taciones de tren conectados a la red 
ferroviaria, en los que se utiliza par-
te de la energía que genera un tren 
en su proceso de frenado para car-
gar las baterías de los coches. La mo-
ción ha recibido el apoyo del pleno 
municipal, confirmando que se tra-
ta de una oportunidad para poten-
ciar el uso del coche eléctrico, y, por 
lo tanto, del desarrollo de una mo-
vilidad más sostenible. 

Por otra parte, ya advertimos que 
el presupuesto de 2021 era insufi-
ciente para ayudar a los vecinos e 
impulsar la economía de Viladecans. 
Aumento de ingresos a base de im-
puestos (el doble por multas de tráfi-
co, ¡el doble!) y falta de inversión en 
muchos temas imprescindibles para 
la mejora de la vida de los viladeca-
nenses. En definitiva, de nuevo un 
remanente de tesorería de más de 9 
millones de euros con el cual el equi-
po de gobierno saca pecho. Un dine-
ro que bien se podría haber desti-
nado a mejorar la iluminación, más 
efectivos en la plantilla de la Policía 
Local, eficiencia del servicio de re-
cogida de residuos y limpieza viaria, 
ayudas directas a familias, autóno-
mos y comercios, y muchos otros te-
mas con grandes deficiencias. 

José Luis
de la Rosa



2524

sortim

La memòria de l'agricultura
centra el cicle  Capvespres

Història

A finals del 27 de maig torna el cicle 
de memòria Capvespres de Ca n'Amat, 
la proposta cultural que recupera 
temes de rellevància històrica  
mitjançant xerrades. Enguany 
se celebraran a la sala d'exposicions 
de la Torre Baró, ja que el Museu es 
troba en la seva fase final de reforma, 
i tindran com a eix l'agricultura.

Les sessions seran en diven-
dres, fins al 17 de juny, a les 20 
hores. La primera tractarà del  
cooperativisme i l'associacionisme 
i, més endavant, es parlarà de la crisi 
de finals del sege XIX a la comarca, 
de com era l'agricultura i la pagesia 
de Viladecans i de les perspectives 
de futur.  

Els casals obren nous serveis
Comunitat. S'ofereixen espais d'estudi, jocs de taula i ludoteca a les places

Els equipaments comunitaris se-
gueixen sumant activitats per 
obrir-se a tota la ciutadania. Si bé 
fins ara les famílies amb infants ja 
podien fer ús de les jugateques a 
alguns casals de barri, amb aques-
ta nova iniciativa s'obre l'oferta lú-
dica a persones de totes les edats.

L'objectiu de la nova proposta 
no és un altre que crear nous es-
pais de trobada, intercanvi i pro-
moció de les relacions entre els 
veïns i veïnes de manera que s'afa-
voreixi la cohesió social i la con-
vivència i es faci créixer el senti-
ment de pertinença a la ciutat.

Dins dels mateixos equipa-
ments tothom qui ho desitgi pot 

fer ús de jocs de taula clàssics, fa-
miliars i de nova tendència. I, tam-
bé, als casals de barri que disposen 
d'una plaça es faciliten elements 
per jugar al carrer com són cor-
des, gomes elàstiques, pilotes to-
ves o mocadors. Per fer-ne ús no-
més cal donar-se d'alta del servei 
al mateix casal de barri.

ESTUDI EN GRUP
Sis equipaments comunitaris 
també ofereixen des de principis 
de maig espais amb accés a wifi 
per poder estudiar o fer treballs 
en grup. Per fer-ho servir cal rea-
litzar una reserva prèvia trucant 
al 93 637 53 90.    

Al Casal Barri de Montserratina es prestaran jocs per jugar a la plaça

Espais d'estudi 
en grup
l Ateneu Pablo Picasso
l Ateneu de Can Batllori
l Casal de Barri Montserratina
l Casal de l'Alba-rosa
l Casal Barri de Sales  
l Casal de Barri La Unión  

*Reserva d'espai trucant al 93 
637 53 90.

Jocs de taula
l Casal d'Alba-rosa: 
dimarts, de 16.30 a 19.30 h
l Casal del Barri de Sales: 
dijous, de 16 a 19 h
l Ateneu Pablo Picasso: 
divendres, de 16.30 a 19.30 h
l Casal de barri La Unión: 
dimecres, de 16.30 a 19.30 h
l Casal de Barri Montserratina: 
dimarts, de 16.30 a 20 h

Jocs al carrer
l Casal Barri de Montserratina 

a la plaça de la Constitució
l Casal de l'Alba-rosa a la plaça 

de l'Alba-rosa
l Casal Barri de Sales a la plaça 

de la Diversitat

Collita a mitjan del segle XX

Exposicions

FINS AL 15 DE MAIG
50 cartells de Fira - 
50 anys de Fira
Retrosprectiva per recor-
dar els cartells que han il-
lustrat la Fira de Sant Isi-
dre al llarg de la seva his-
tòria. 
TORRE DEL BARÓ

DL.-DV.: 9 A 14 H / DT. I DJ.: 16-20H

FINS AL 17 DE MAIG
Exposició fotogràfica 
de la pagesia de 
Viladecans
L'Arxiu Municipal, en col·la-
boració amb la Cooperativa 
Agrícola, mostra a la ciuta-
dania l'important treball de 
la pagesia de la ciutat.
RAMBLA MODOLELL 

DEL 7 DE MAIG A L'11  
DE JUNY
Después de la lluvia
Una exposició de MiiKA, 
en la qual, a través de di-
vuit fotografies, tracta d'ex-
pressa la delicadesa de l'ai-
gua en l'entorn.
CENTRE PER A JOVES CAN XIC

DL.-DS.: 16-20 H

Maig 2022    VILADECANS
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dilluns 9dilluns 9
Xerrada: Òpera a les 
biblioteques

Xerrada sobre l’Opera Rigoletto. A 
càrrec d’Albert Ferrer Flamarich. 
Inscripció en el 937077294 o 
b.viladecans@diba.cat.
19 h, Atrium Viladecans

ACTIVITATS 
PER A JOVES 

ACTIVITATS 
PER A ADULTS 

ACTIVITATS 
FAMILIARS

dissabte 21dissabte 21
Taller: Hort urbà
A càrrec del servei muni- 

cipal Viladecans Repara.Inscrip- 
ció a viladecans.cat/agenda.
10.30 h, Deixalleria Municipal

Teatre familiar:
La rateta voladora

A càrrec de la companyia Mitja i 
Mitjoneta. Gratuït.
18 h, Ateneu Can Batllori

diumenge 22diumenge 22

Visites guiades a 
l'ermita de Sales

Inscripció en el 937077287 o 
patrimonicultural@viladecans.cat. 
Ho org.: Museu de Viladecans.
11, 11.30, 12 i 12.30 h, ermita de Sales

PROGRAMA  EDUNAUTA
viladecans.cat/passaportedunauta
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Jugateca Ambiental: 
origamis i animalons

Ho org.: AMB, AV Parc Torre Ro-
ja i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

Jugateca
Per descobrir jocs de taula 

en família amb infants a partir de 
5 anys. Inscripció en el 937077294 
o b.viladecans@diba.cat.
10.30-13.30 h, Biblioteca
 (a l'Institut Josep Mestres)

Cursa de muntanya
Inscripció i més infor- 

mació a eventosydeporte.es. Ho 
org.: Eventos y Deporte.
10 h, avinguda de la Torre-roja

dimecres 18dimecres 18
Xerrada: Alimentació 
saludable infantil

A càrrec de la doctora Jennifer 
Herrera. Dirigit a mares i pares 
amb fills i filles de 0 a 6 anys. Ins-
cripció a viladecans.cat/agenda.
15 h, EBM La Ginesta

dijous 19dijous 19

Agenda

Jugateca 
familiar

Tots els dimarts, espai familiar 
de jocs. Ho org.: Ajuntament.
De 16.30 a 19 h, Casal Barri de Sales

Itinerari vivencial 
a la pineda del Remolar

Cada diumenge. Inscripció a 
educacio@athesisgroup.com. 
Ho org.: Ajuntament
11.30 h, punt d'informació de 
l'Espai Natural del Remolar

diumenge 15diumenge 15

Teatre: Començar
Obra de Pau Carrió amb 

Mar Ulldemolins i David Verda-
guer. Preu: 18-28 euros.
19 h, Atrium Viladecans

Espectacle infantil: 
Sóc una nou

A càrrec de ZumZum Teatre. Per 
a infants a partir de 4 anys. Preu: 
7-10 euros.
12 h, Atrium Viladecans

Còmic Club: Dins dels 
boscos de Siberia

Tertúlia sobre l’obra gràfica 
de Virgile Dureuil. Inscripció 
en el telèfon 37077294 o a 
b.viladecans@diba.cat.
18.30 h, Institut Josep Mestres

Presentació de llibre: 
Retazos de vida

A càrrec de l’autora i periodista 
local Patricia Aliu.
19 h, Casal de l'Alba-rosa

Xerrada: Reforç positiu 
en l'educació de fills i filles

Formació de dues sessions fins 
al 26 de maig. A càrrec de Juanjo 
Camarena. Dirigit a mares i pares 
amb fills i filles de 6 a 12 anys.
Inscripció: viladecans.cat/agenda.
17.30-19 h, online

divendres 20divendres 20

Tertúlies filosòfiques: 
La música

Conversa oberta. Ho organitza: 
Biblioteca de Viladecans. Ins-
cripció en el telèfon 937077294.
18.30  h, Institut Josep Mestres

dilluns 23dilluns 23

L'Hora del Conte
Amb l’obra Un mos de 

contes. Per a infants majors de 4 
anys. Inscripció en el 937077294 
o b.viladecans@diba.cat.
18 h, Biblioteca de Viladecans (a 
l'Institut Josep Mestres)

dissabte 28dissabte 28

Taller: Cuinem amb mel
Activitat de la Casa de les 

Abelles per aprendre receptes 
en què es fa servir la mel.
Inscripció en el 938515158 o 
educacio@anthesisgroup.com. 
Ho org.: Ajuntament.
11 h, Casa de les Abelles

Jugateca Ambiental: 
Recerca d'animals

Ho org.: AMB, AV Parc Torre 
Roja i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

junyjuny
dimarts 10dimarts 10

Taller: crea el teu 
rètol LED

Tres dijous fins al 26 de maig. A 
càrrec de la Fundació de Vila- 
decans. 6 places disponibles per a 
joves de 14 a 29 anys. Preu: 3 euros. 
Inscripció a viladecansjove.cat.
17.30 h, centre de joves Can Xic

dijous 12dijous 12

Jugateca familiar
Tots els divendres,

espai de jocs. Ho org.: Ajunt.
De 17 a 19.30 h, Casal de Barri La Unión

divendres 13divendres 13

Òpera: Rigoletto, de 
Verdi

Representació de l’obra de l’autor 
italià a càrrec de la Fundació 
Òpera Catalunya. Preu: 18-50 €.
20 h, Atrium Viladecans

Xerrada: Comunicació 
entrenador/a-famílies

A càrrec de Josep Campos. 
Adreçada al personal dels 
equips esportius. Inscripció a 
viladecans.cat/agenda.
18 h, Ateneu Pablo Picasso

dimarts 24dimarts 24

Xerrada: Alimentació
saludable infantil

A càrrec de la doctora Jennifer 
Herrera. Per a mares i pares amb 
infants de 0 a 6 anys. Inscripció 
a viladecans.cat/agenda.
15-16.30 h, EBM La Pineda

dijous 26dijous 26

El documental del mes: 
Fe i llibertat

Dues joves monges expliquen la 
seva història d’amor en comú. 
VO, subtitolat en català. Preu: 
3 euros.
20 h, Atrium Viladecans

divendres 27divendres 27

Cicle de memòria
Capvespres de Ca n'Amat

Recorregut històric del coope- 
rativisme i associacionisme agrari 
a Catalunya, a càrrec de Jordi 
Planas Monesma, professor de la 
UB. Ho org.: Museu de Viladecans 
i Arxiu Municipal.
20 h, Torre del Baró

Viu Can Batllori
Festa de cultura popular. 

Gratuït.
11 h, Ateneu Can Batllori

Ludoteca: Sushi go
Aprèn a jugar a aquest 

divertit joc d’habilitat, a càrrec 
de El Dado Dorado. Per a majors 
de 8 anys. Gratuït.
17 h, Centre per a joves Can Xic

Taller: Contes d'abelles
 i abellots

Inscripció en el 938515158 o 
educacio@anthesisgroup.com. 
Ho org.: Ajuntament.
11 h, Casa de les Abelles

diumenge 29diumenge 29

Jugateca ambiental:
 D'on bufa el vent?

Ho org.: AMB, AV Parc Torre 
Roja i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

+ diumenge 5+ diumenge 5
Taller : Fem espelmes
Inscripció en el 938515158 

o educacio@anthesisgroup.
com. Ho org.: Ajuntament.
11 h, Casa de les Abelles

Jugateca Ambiental: 
Explora el parc

Ho org.: AMB, AV Parc Torre Ro-
ja i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

Museucontes
Històries i llegendes amb 

Núria Clemares. Inscripció a 
937077287 o patrimonicultural@
viladecans.cat.
12 h, Torre del Baró

dimarts 31dimarts 31
Xerrada: Què difícil és 
fer de pare o mare!

Formació de dues sessions fins 
al 7 de juny. A càrrec de Xes-
co Espar. Dirigit a mares i pa-
res amb fills i filles de 12 a 16 
anys. Inscripció a viladecans.
cat/agenda.
17.30-19 h, online

dissabte 4dissabte 4

Jugateca familiar
Tots els divendres fins al 17 de 

juny, espai familiar de jocs. Ho org.: 
Ajuntament.
De 17 a 19.30 h, Casal Barri de La Unión

Taller: Compostatge
 cassolà

Inscripció a Viladecans.cat/
agenda.
10.30 h, Deixalleria Municipal

divendres 3divendres 3

Cicle de memòria:
Capvespres de Ca n'Amat

La superació de la crisi agrària 
de finals del segle XIX al 
Baix Llobregat (1860-1930), 
a càrrec de Gemma Tribó i 
Traveria, doctora en Història 
Contemporània. Ho org.: Museu 
de Viladecans i Arxiu Municipal.
20 h, Torre del Baró

Dia del Medi Ambient
a la Deixalleria

Celebració amb diverses 
activitats. També hi haurà la 
carpa per adherir-se al Pacte 
pel Clima. Ho org.: Ajuntament.
19 h, Deixalleria Municipal

diumenge 5diumenge 5

Festa de barri 
de La Unión

Amb activitats infantils, 
animació, tallers i més! Ho org.: 
AV La Unión.
10.30, parc del Torrent Ballester

Jugateca familiar
Tots els dimarts fins al 28 

de juny, espai familiar de jocs. Ho 
org.: Ajuntament.
De 16.30 a 19 h, Casal Barri de Sales

dimarts 7dimarts 7

Taller: Vol amb dron
A càrrec d’un assessor 

tecnològic de la Fundació 
Ciutat de Viladecans. 6 places 
disponibles per a joves de 14 a 
29 anys. Gratuït. Inscripció a 
viladecansjove.cat.
18 h, Centre per a joves Can Xic

dijous 9dijous 9

Cicle de memòria:
Capvespres de Ca n'Amat

L’agricultura i la pagesia a Vilade- 
cans. Un recorregut històric. 
A càrrec de Manuel Luengo, 
historiador. Ho org: Museu de 
Viladecans i Arxiu Municipal.
20 h, Torre del Baró

divendres 10divendres 10

dissabte 11dissabte 11

Ludoteca: Bosk
Participa en aquest joc 

d’habilitat. A càrrec d'El Dado 
Dorado. Per a majors de 13 anys. 
Gratuït.
17 h, Centre per a joves Can Xic

dissabte 14dissabte 14

Concert: Els Pets
El trio torna a sortir de gira 

i a presentar el seu nou disc, 1963. 
Preu: 26-30 euros.
20 h, Atrium Viladecans

Pàgines centrals de la revista
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Deixar de fumar és possible, i t'ajuden a fer-ho
El 31 de maig se celebra el Dia 
Mundial sense Tabac. La de-
pendència al tabac és una de 
les addiccions més comunes 
de la societat. Deixar-ho pot 
semblar una tasca complicada, 
però cada vegada són més els 
recursos que estan a l’abast de 
les persones fumadores. Des 
dels més moderns, com aplica-
cions mòbils, als més tradicio-
nals, com el que ofereixen els 
ambulatoris a través del pro-
grama Atenció primària sense 
fum, amb el qual professionals 
sanitaris assessoren sobre el 
procés per deixar de fumar. 

DECIDEIX-TE
“El primer que ha de fer una 
persona si vol deixar de fumar 
és demanar hora amb la infer-
mera. Llavors es fa una visita 
presencial en què es valora el 
grau de dependència i la mo-
tivació per deixar-ho”, explica 
la Gemma Cabré, referent del 
tabac del CAP Montbaig de  
Viladecans.

Com apunta la Gemma, el 
més important és estar motivat 
per acabar amb l'addicció. Hi 
ha persones que ja et diuen di-
rectament que no volen, i d’al-
tres que tenen dubtes i aquí sí 
és quan pot incidir i començar 
a treballar. També estan els qui 

PREPARA’T
Un cop s’ha pres la decisió de 
deixar-ho es passa a la prepa-
ració i es fixa el Dia D, que serà 
la primera jornada sense tabac. 
Durant aquest període es rea-
litzen sessions i teràpies on es 
donen consells per minimitzar 
l’addicció. Retardar la prime-
ra cigarreta del matí, canviar 
de marca de tabac després de 
cada paquet o evitar tenir-lo 
a la vista són trucs que poden 
ajudar.

També s’ha d’incidir molt 
en el fet que és possible deixar 
de fumar. “Jo sempre els dic als 
pacients que no és el més com-
plicat que han fet mai. S’ha de 
treure el mite que deixar de fu-
mar és impossible”, comenta la 
Gemma. 

EL DIA D
Arriba el dia D, el pactat per 
deixar-ho. Aquí s’aconsella que 
es facin activitats físiques per 
mantenir-se ocupat, practicar 
alguna tècnica de relaxació, 
beure aigua o retirar de l’en-
torn els elements que puguin 
recordar-te l’addicció, com 
l’encenedor o el cendrer. 

PERSEVERA
Aquesta és l’etapa més crí-
tica, ja que al principi s’es-
tà molt motivat però després 
costa aguantar. Segons expli-
ca ella, “tens una falsa segure-
tat, estàs molt confiat i aques-
ta confiança et pot jugar una 
mala passada”. 

Per això, en la sanitat pri- 
mària també es treballa amb 
les recaigudes, que són com-
plicades però a la vegada es 
pot incidir en que si ja algú ho 
ha assolit un cop, pot fer-ho de 
nou. La Gemma ho té clar: “Hi 
ha gent amb històries i motxi-
lles molt pesades que els dic, 
si has superat això, no podràs 
deixar el tabac? Hi ha molts re-
cursos al teu abast, aprofita-ho 
i ho aconseguiràs”. 

ho tenen clar, i en aquest cas és 
més fàcil iniciar el procés. 

A partir d’aquí es treballa 
quin incentiu té cada pacient 
per deixar-ho. La Gemma afir-
ma que cada cas és diferent, 
però que segons la franja d’edat 
és més fàcil apostar per una co-
sa o altra. “En el cas dels adults, 
una de les motivacions és la sa-
lut, especialment després de la 
pandèmia. En el cas dels joves, 
la salut no els importa tant i es 
busquen altres incentius com 
els diners”. En qualsevol cas, la 
Gemma explica que en l’atenció 
primària es fa una tasca de pre-
venció en cada consulta sobre 
el tabaquisme, i que s’aprofiten 
revisions normals per pregun-
tar als pacients si fumen o si al 
seu entorn és un hàbit comú. 

SI VOLS DEIXAR DE FUMAR:
contacta amb el servei d'infermeria 
del teu ambulatori

comunitat
Bibliorecomanacions

Novel·la intimista so-
bre l'estreta relació entre 
l'amor i el ressentiment.

Els possessius 

JENN DÍAZ 
AMSTERDAM. BARCELONA: 2022.
265 PÀG.  <N DIA> 

Història gràfica de la revo-
lució agrícola, amb humor 
i enginy.

Sàpiens. Els pilars de la 
civilització 

DAVID VANDERMEULEN 
EDICIONS 64. BARCELONA: 2021.
252  PÀG.  <9(100) VAN> 

Aventura per trobar una 
parella per a l'ocell pita 
arc iris amb il·lustracions.

La expedición arcoiris 

NORA BRESCH  
JOVENTUT.  BARCELONA: 2022. 
56  PÀG.  < I* BRE>

A CÀRREC DE LA BIBLIOTECA DE VILADECANS

El rebost de la memòria

La primera edició de la Fira de 
Sant Isidre es  va organitzar al mes 
de maig de 1971, amb el nom de 
Festividad de San Isidro Labrador. 
S'hi va organitzar un primer 
concurs-exposició de fruits del 
camp, complementat amb un 
concurs de fotografia. Els actes 
van ser organitzats per la secció 
local de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos i l’Agru-
pació Fotogràfica de Viladecans, 
integrada llavors en el Patronato 
Municipal de Cultura y Deportes.

En altres pobles, aquelles her-
mandades, vinculades a l’organit-
zació sindical franquista, eren les 
responsables d’organitzar la fes-
ta de Sant Isidre, patró de la pa-
gesia castellana imposat després 
de la derrota catalana de la guer-
ra de Successió. 

UN SANT ARRELAT AL MUNICIPI
A la nostra població, l’advocació 
cap a Sant Isidre sempre havia es-
tat prou arrelada entre els pagesos 
del poble. A tall d’exemple, hem de 
recordar com ja en temps pretè-
rits va existir un quadre del sant 
a l’antiga capella de Sant Joan que 
va existir a la plaça del poble, no-

50 ANYS DE LA FIRA DE SANT ISIDRE

A CÀRREC DE L’ARXIU MUNICIPAL.  
FOTOGRAFIA DE JAUME MUNS GONZÁLEZ.
AMVA, FONS JAUME MUNS GONZÁLEZ.APLI

més un any després de la cano-
nització d’aquest sant, el 1622. I al 
1624 s'hi va afegir un altar. 

Si anem més al detall, tampoc 
no era estrany que els pagesos 
volguessin fer o participar en una 
mostra d’exposició de fruits. Ja ho 
havien fet en temps de la Segona 
República amb notable èxit i ara 
semblaven empesos pel signe dels 
temps en què la publicitat als mit-
jans de comunicació i les organit-
zacions de fires i mostres de pro-
ductes eren ja ben familiars. Molt 
segurament, també tindria un pa-

per significatiu un cert mimetisme 
amb la recuperació definitiva a Ga-
và, des de l’any 1961, de la seva Fira 
de l’Espàrrec.

Fos com fos, la crònica d’aquell 
primer Concurso Exposición de Fru-
tos del Campo i primer concurs fo-
togràfic de Sant Isidre ens informa 
de com la seva organització va res-
pondre a una aliança d’interessos 
entre el president de la Hermandad 
Sindical local –Joan Montmany– i 
el president de l’Agrupació Foto-
gràfica de Viladecans, Fidel Martí. 
Tot, amb la cobertura de l’ajunta-
ment presidit per Vicenç Galindo 
i on figuraven els tinents d’alcalde 
Climent Torras i Josep Vilà, a més 
d’altres regidors com Josep Pare-
llada, Pasqual Moreno, Simó Zorri-
lla, Joan Almirall, Antoni Ramells i 
Josep Gratacós. Finalment, la parti-
cipació de les oficines bancàries de 
la localitat van fer la resta, sufra-
gant trofeus i altres obsequis per a 
les paneres que resultarien premi-
ades, així com per a les fotografies 
guardonades. 

MIRA ALTRES 
EXCURSIONS 
I APLECS QUE 
FEIA ABANS 
LA GENT 

HTTPS://PATRIMONI.VILADECANS.CAT
ARXIU DIGITAL

La mostra de fruits 
del camp ja s'havia 
organitzat durant la 
Segona República

Exposició de fruits del 
camp, a l’interior de l’Es-
cola Àngela Roca, per la 
Fira de Sant Isidre de 
l’any 1981

A TENIR EN COMPTE

Eiden 
Menéndez
Valero
 27/06/2021

Han nascut

TÚ TAMBÉ POTS 
PRESENTAR EL 
TEU FILL O FILLA
 EN SOCIETAT 
EN AQUESTA 
PUBLICACIÓ. 
SI HA NASCUT 
DEL GENER  DEL 
2022 CAP AQUÍ, 
ENVIA UNA FOTO SEVA 
DE BONA RESOLUCIÓ 
A L'ADREÇA ELECTRÒNIA
HOLA@VILADECANS.CAT.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) ha obert una línia 
d'ajudes, finançada pels fons europeus Next Generation, adreça-
da a comunitats veïnals i habitatges que facin millores en eficièn-
cia energètica o accessibilitat. Les subvencions a les comunitats po-
den arribar al 80 % del cost i tenen l'objetiu de renovar l'aïllament 
de façanes i cobertes, la instal·lació d'ascensors i l’actualització 
de les instal·lacions comunitàries. A les vivendes se'ls sufraga fins al 
40 % de les millores en eficiència energètica. Les sol·licituds es fan a 
través del web cmh.cat. Des de l'Oficina Local d'Habitatge s'ofereix as-
sessorament sobre els requisits i la tramitació dels ajuts, tot demanant 
cita prèvia en el telèfon 93 659 41 56 o l'adreça olh@viurbana.cat. 

Ajudes obertes
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Ds 7 maig Farmàcia Vilà
Dg 8 maig Farmàcia Martínez
Dl 9 maig Farmàcia de la Riera
Dt 10 maig Farmàcia Garrido
Dc 11 maig Farmàcia Berga
Dj 12 maig Farmàcia Sala-Garcia
Dv 13 maig Farmàcia Montes
Ds 14 maig Farmàcia B. del Romero
Dg 15 maig Farmàcia Niubó
Dl 16 maig Farmàcia Uriz
Dt 17 maig Farmàcia Sol, 67
Dc 18 maig Farmàcia Baltasar
Dj 19 maig  Farmàcia Nicolas
Dv 20 maig Farmàcia Uriarte
Ds 21 maig Farmàcia Culleré

Dg 22 maig Farmàcia Rocabeyera
Dl 23 maig             Farmàcia Vilamarina
Dt 24 maig Farmàcia Berga-Culleré
Dc 25 maig Farmàcia Vilà
Dj 26 maig               Farmàcia Martínez
Dv 27 maig Farmàcia de la Riera
Ds 28 maig Farmàcia Garrido
Dg 29 maig Farmàcia Berga
Dl 30 maig                 Farmàcia Sala-Garcia
Dt 31 maig Farmàcia Montes
Dc 1 juny Farmàcia B. del Romero
Dj 2 juny               Farmàcia Niubó
Dv 3 juny Farmàcia Uriz
Ds 4 juny Farmàcia Sol, 67
Dg 5 juny Farmàcia Baltasar

Farmàcia de guàrdia

La farmacia de guàrdia obre de 21 hores a 9 del matí del dia següent. Durant el dia, cada farmàcia 
té els seus horaris. Els diumenges i festius, de 9 a 21 hores hi ha oberta la Farmàcia Montes.

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
| Nicolás | c. Prat de la Riba,66 | Dl.-dv.: 9-21 h / Ds.: 9-14 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.-ds.: 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 Gent Gran La Caixa     93 637 65 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
Casal Hispanitat                 937 06 76 51
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

Farmàcia de guàrdia

Comunitat

Escola Doctor Trueta

Col·legi Sagrada Família Escola El Garrofer

Escola Mediterrània

Visites escolars a l'Ajuntament RECEPTA SALUDABLE

Salmorejo de maduixes

/ 1 / Tallem el pa en trossos 
i els posem a remullar 
amb aigua. Rentem bé el 
tomàquet i les maduixes, 
ho tallem a trossos, piquem 
l’all i ho barregem tot amb 
el pa que hem remullat. 
/ 2 / Ho triturem amb la 
batedora i afegim l’oli, el 
vinagre (al gust), el sucre, 
el pebre i una mica de sal. 

Seguim batent fins a 
aconseguir una textura 
cremosa. Si no us agrada 
trobar-vos amb les llavors 
dels tomàquets, podeu 
passar-ho per un colador.
/ 3 / Servim el salmorejo 
fred, amb un rajolí d’oli, 
decorem amb la branca 
de menta  i unes maduixes 
tallades a làmines.

PREPARACIÓ  PAS  A  PAS  (1 HORA)

l 5 tomàquets madurs
l 500 g de maduixes
l Pa del dia anterior 
 (de quatre a sis llesques)

l 1 culleradeta de sucre
l 30 gr d'oli d'oliva verge
l 15 g de vinagre de poma
l Sal, pebre i menta

INGREDIENTS (4 PERSONES)

AQUEST MES CUINEM AMB... MADUIXES
Les maduixes tenen una notable riquesa de minerals, 
especialment de ferro i magnesi, aportant també potasi, 
calci, fòsfor, manganès, coure, silici. Destaca la presència 
de vitamina C, i les vitamines B2, B3, C i K, així com l’àcid 
fòlic. Ajuda a la remineralització del cos, i a prevenir els 
problemes cardiovasculars. Ajuden a mantenir en bon 
estat les parets del vasos sanguinis i millorar la funció de 
les plaquetes. Tenen un efecte antioxidant i són baixes en 
calories i en sucres. 

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



CAMINATA
SOLIDARIA
2022 - 15.ª EDICIÓN

UN PASO PARA VILADECANS 
Y OTRO PARA UCRANIA

Este año caminaremos por el Camí del Mar

Salida desde carretera de la Vila, 
frente a la entrada del outlet.  

El horario para caminar será de 9.30 a13.30 h
Tú decides la franja horaria

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE CAMISETAS
Desde el 9 al 27 de mayo 

Secretaría del Col·legi Sant Gabriel
Av. Germans Gabrielistes, 22

Todos los días de 8.45 a 9.45 h y de 16.30 a 17.30 h

 Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas, 17

De lunes a viernes de 17 a 20 h 
y miércoles de 10 a 13 h

Inscripción limitada a 7.000 participantes

Todas las aportaciones a la Caminata Solidaria 
irán destinadas a la campaña Viladecans Solidaria - 
Punt Solidari y Creu Roja para ayudar 
a las personas desplazadas por el con�icto en Ucrania

RECOGIDA DE LOTES 
En el Col·legi Sant Gabriel de 10.30 a 14.30 h
Entrada por carretera de la Vila y salida por 
avenida Germans Gabrielistes

En caso de lluvia la caminata se realizará el día 
12 de junio con los mismos horarios.

Los lotes se podrán recoger igualmente en el 
Col·legi Sant Gabriel en el horario establecido

4 €

15.ª Caminata Solidaria
29 de mayo de 2022 - Viladecans

Organiza:

Colaboran:

Con participación de diferentes AMPA de la ciudad
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