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EL AYUNTAMENTO    SUMA OTROS

25
TÚ

PONES

25
EUROS EUROS

+ =
EUROS-VILAWATT

50
TE GASTAS      EN EL COMERCIO

DE CONSUMO LOCAL

A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 
SE AMPLÍA LA OFERTA DE 2022 
 HASTA TRES BONOS*
¡Y, también, recupera los bonos comprados en 2021 y no gastados!*

COMPRA EN 
VILADECANS
 AÚN MÁS 
POR MENOS 
 

Disponible en la  
   app Vilawatt

*Promociones disponibles hasta agotar existencias (10.500 bonos) para personas usuarias de 
la Moneda Vilawatt que residan o trabajen en Viladecans para realizar compras hasta el 30 de 
noviembre de 2022 en la red de establecimientos miembros de la Moneda Vilawatt.

Viladecans
somos pueblo, soy ciudad.
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L’alcalde

La festa del retrobament al carrer

Si la ciutat va donar la benvinguda a l'estiu amb la recu-
peració del Festival Al Carrer sense restriccions d'afora-
ment, la Festa Major ho acomiadarà de la mateixa ma-
nera. Per fi gaudirem de la festa gran de la ciutat amb 

trobades multitudinàries en forma de concerts musicals o ac-
tivitats lúdiques, culturals i esportives. Aquestes festes signi-
ficaran la recuperació del carrer com a espai de trobada, grà-
cies en gran manera a les nostres entitats, que aporten activi-
tats tan celebrades com la mamullada, el correfoc, els castells, 
els concerts corals, els grallers, les sardanes, els balls regionals 
o els campionats esportius.

Eva Maria Garrigosa i Albert Villanueva faran el pregó 
aquest any. Tots dos són escriptors i docents que hem volgut 
que representin les comunitats educatives de Viladecans que, 
amb la seva dedicació incansable, estan aconseguint que els 
resultats dels nostres estudiants siguin cada cop millors, que 
estiguin ja per sobre de la mitjana catalana. El resultat de les 
proves de Selectivitat passades així ho han demostrat, amb 
un 99,6 % d'aprovats. L'Eva i l'Albert són 
també un exemple d'excel·lència en una 
segona activitat, la de novel·lista, que els 
ha portat a l'èxit. La ciutat ha volgut re-
conèixer-los el mèrit, significant-los per-
què iniciïn les festes.

Seran cinc dies vibrants, de concerts 
d'afluència lliure, amb una trentena d'actua-
cions, perquè la idea és omplir Viladecans 
de música per a tothom. Destacaran les 
actuacions de l’eurovisiu Miki Núñez, l’in-
classificable Falete i el veterà grup baixllo-
bregatí OBK. Tres estrelles molt diferents 
d’una oferta pensada per a tots els gustos. 
Al jardí municipal es consolidarà el Festi-
val Ocellets, que celebrarà la tercera edició 
amb un cartell que combina grans noms 
de la música alternativa amb grups locals.

Dos festivals més se centraran en el públic jove: el Rudecans, 
creat i mantingut desinteressadament per joves comprome-
sos amb la seva ciutat, i l'Amalgama, que concentrarà propos-
tes artístiques variades, amb una aposta ferma per la diversi-
tat i la paritat. Més activitats que brillaran seran les que reu-
neix la Festa Xica, amb jocs i propostes culturals pensades per 
als més petits, encara que aquest any serà la primera vegada 
a la història en què la Festa Major se celebri amb el curs esco-
lar ja començat.

L'esport tindrà també, com no podia ser d’una altra mane-
ra, una important presència, amb competicions de futbol, pes-
ca, bàdminton, bitlles, natació, atletisme i volei. La forta tradició 
esportiva de la ciutat és un dels nostres valors que cal potenciar, 
i per això Viladecans està fent una forta aposta per créixer. Te-
nim tres reptes: incrementar substancialment la presència fe-
menina a l'esport, multiplicar per dues les fitxes federatives i, en 
tercer lloc, per donar suport als dos anteriors, accelerar el pla 
d'instal·lacions esportives. Ja s'ha començat a construir el nou 

pavelló esportiu de l'Escola El Garrofer, i 
aviat Can Sellarès comptarà amb dues pis-
tes poliesportives cobertes i un nou camp 
de futbol 7 de gespa artificial.

També es milloren instal·lacions exis-
tents, com hem fet al Camp Municipal de 
Beisbol, el que va ser estadi olímpic fa just 
30 anys, on s'ha invertit per adequar-lo a 
les necessitats actuals. Viladecans, a hores 
d'ara, és la ciutat d'Espanya amb les mi-
llors instal·lacions esportives de beisbol i 
softbol i, amb el Club Beisbol Viladecans, 
podem organitzar qualsevol classe d'es-
deveniment internacional.

L'esbarjo, la cultura i l'esport brillaran 
amb llum pròpia del 7 a l'11 de setembre. 
Ningú no es pot perdre la Festa Major del 
2022, la festa del retrobament.  

SERAN CINC DIES 
DE CONCERTS 

D'AFLUÈNCIA LLIURE, 
AMB UNA TRENTENA 

D'ACTUACIONS, 
PERQUÈ LA IDEA ÉS 

OMPLIR VILADECANS 
DE MÚSICA

SÍGUELO

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

Setembre 2022    VILADECANS
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L'alcalde Segueix l’activitat de l’alcalde a les seves xarxes socialsSegueix l’activitat de l’alcalde a les seves xarxes socials

Ajuntaments i Generalitat 
treballen pel futur del Delta

LA FOTO DEL MES

La Generalitat de Catalunya 
tindrà molt en compte el con-
sens amb els municipis en el 
disseny dels plans de futur per 
al Delta del Llobregat. En una 
reunió amb Teresa Jordà, con-
sellera d'Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural, les 
alcaldies de Gavà, Sant Boi i 
Viladecans van treure el com-
promís de la posada en mar-
xa tres meses de treball com-
partides per abordar canvis 
al territori.

Tots tres municipis esta-
ven preocupats per la propos-
ta unilateral de la Generalitat 
d'ampliar la zona de protecció 
d'aus (ZEPA), tot afectant ter-
renys agrícoles. Ara, una de les 
meses es dedicarà a estudiar 
una delimitació de consens 
d'aquesta figura de protecció 
natural, mentre que les altres 
dues meses analitzaran canvis 

en el model de gestió del Con-
sorci dels Espais Naturals del 
Delta i en les inversions que 
s'han de fer al territori per aten-
dre a la normativa ambiental 
europea i alhora cuidar de l'es- 
pai agrícola i de les infraes-
tructures hidràuliques, essen-
cials en aquest entorn.

L'alcalde Carles Ruiz destaca-
va que tant la consellera com 
els responsables municipals 
havien "coincidit en el dèficit 
de gestió dels espais naturals" 
i en la "necessitat de canviar 
el model per anar a una ges-
tió més professionalitzada". 
"Els ajuntaments som parti-
daris de l’existència d’un or-
ganisme únic de gestió de tot 
el territori que inclogui el Parc 
Agrari, el Consorci del Delta 
i la resta d'agents implicats", 

explicava Ruiz. L'alcalde tam-
bé advertia que "la dinàmica 
no pot ser oposar la protec-
ció natural a l'agricultura, sinó 
que aquesta pot ser una gran 
defensora de la biodiversitat".

Les tres ciutats van presen-
tar a la consellera la proposta de 
creació al Parc Agrari d’un hub 
agroalimentari. El projecte 
requeriria d'un canvi norma-

tiu que la consellera va reco-
llir per al seu estudi. El hub bus-
ca atreure I+D per potenciar el 
sector, ser l'impuls d'inversi-
ons en infraestructures, evi-
tar l'abandonament de l'acti-
vitat productiva, contribuir al 
relleu generacional i esdevenir 
una font d'ocupació de quali-
tat i de diversitat econòmica 
als tres municipis.  

La consellera Teresa Jordà va rebre a les alcaldies del territori

A LES XARXES SOCIALS

@carlosruiztwittfacebook.com/carles.ruiznovella instagram.com/carlosruiznovella

_31 de julio_
Ayer viví la final del @eurosoftball22 en 
#SantBoi y la entrega de medallas. Gran 
campeonato que hemos acogido también 
en Viladecans, Gavà y Barcelona. Enho-
rabuena a @SoftballSpain por su quinto 
puesto. Feliz de haber podido saludaros 
a todas (y en especial a las jugadoras de  
#Viladecans). Gracias por la camiseta y la 
pelota firmada por todas. #softball 

_18 de juliol_
Avui he participat a la taula El poder trans-
formador de l'Agenda Urbana Local, orga-
nitzada per la @diba. Les agendes urbanes 
ens permeten compartir una visió comuna 
dels reptes del nostre món, alhora que 
projectem accions concretes, adaptades 
als problemes, als llocs i a les comunitats 
per millorar la qualitat de vida de la ciu-
tadania.

_19 de julio_
Hoy me he reunido con representantes 
locales e institucionales de @Caixabank 
para expresarles nuestra preocupación 
por la brecha digital y de servicios para 
nuestros mayores y muchas otras perso-
nas. Vocación de servicio y acompañami-
ento para que nadie se quede atrás.

_13 de julio_
Hoy que se cumplen 25 años del asesinato 
de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, 
quiero mostrar mi apoyo y reconocimien- 
to a todas las víctimas de terrorismo. Y 
poner en valor palabras imprescindibles 
también hoy en día, como la paz, el diálo-
go, la justicia y la convivencia.

_14 de juliol_
Estic orgullós de que la feina dels darrers 
anys de captació de noves empreses a #Vi-
ladecans , d'inversió en educació i de crea- 
ció de més llocs de treball i més diversos 
tingui bons resultatsen les dades d'atur. 
Millorar la qualitat de vida de la ciutada-
nia requereix projectes ambiciosos i de 
mirada llarga. Seguirem planificant i tre-
ballant en aquesta línia.
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persones més hi havia a 
les llistes de l'atur a la ciutat 
en tancar el mes de juliol.  
Feia quatre mesos que no 
pujava la taxa, ara del 9,3 %. 
En un any s'han reduït en 
546 les persones sense  
feina, situant-se en 3.052.  

20

mòduls  fotovoltaics va  
començar a instal·lar 
l'Ajuntament a l'agost al 
Mercat Municipal per tal 
d'impulsar l'autoconsum a 
l'equipament. Tindran una  
potència de 44 kWp. 

80

autobusos s'ha compromès 
a incoporar al setembre 
l'empresa que presta el ser-
vei de bus metropolità per  
resoldre les incidències i re-
tards dels darrers mesos. 

16

LA SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS 
SE ESTANCA

Después de años de avances, aun-
que lentos, la separación de resi-
duos se estancó en la ciudad. Y lo 
hizo aún lejos del umbral del 50 % 
al cual la Unión Europa recla-
maba haber llegado en 2020 y 
más lejos todavía del 55 % previsto 
para 2025. El año pasado los ho-
gares y negocios de Viladecans se-
pararon el 35,9 % de los residuos  
ue generaron. Menos que en 2020, 
cuando se alcanzó el 36,5 %, el 
máximo histórico local. Así lo 
anunció en julio en su balance anu-
al el Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB). El reciclaje llevaba 
creciendo en la ciudad desde 2016, 
gracias al compromiso y responsa-
bilidad ciudadanos, tras siete años 
previos en los que había bajado del 
34,4 % al 28,5 %.

Con un reciclaje por debajo de 
la media metropolitana (38,1 %), Vi-
ladecans ocupa el puesto 29 de los 
37 municipios en el ránquing de 
reciclaje. Los municipios a la ca-
beza (por encima del 55 % de re-
cogida selectiva) son aquellos que 
han empezado a implantar mode-
los más individualizados, como la 
recogida de alguna fracción puer-
ta a puerta o mediante contenedo-
res con identificación. 

IMPACTO EN LOS BOLSILLOS
Ante la emergencia climática, tanto 
la Unión Europea como los gobiernos 

Reciclaje. En 2021, los hogares y negocios de 
Viladecans separaron el 35,9 % de los residuos 
que generaron, medio punto menos que en 2020

central y autonómico cada vez tie- 
nen más claro que el reciclaje es de 
obligada necesidad y que debe supe- 
rarse la época en que era una op-
ción para personas sensibilizadas.

Así, el bajo nivel de reciclaje no 
tiene sólo un impacto ambiental, 
sino también un creciente coste 
económico. Ahora la ciudadanía 
ya afronta una tasa metropolita-
na por el tratamiento de residuos 
(más alta cuanto menos recicla la 
ciudad) y los ayuntamientos pagan 
por llevar el contenido del conte-
nedor gris al vertedero. A esto se 
unirían las sanciones europeas 
por no cumplir con el umbral de 
recogida, así como la orientación 
de la nueva ley catalana (en trami-
tación) para que el nivel de resi-
duos y de reciclaje en los hogares 
tenga repercusión en la tasa mu-
nicipal de recogida de residuos, es 
decir, que pague más quien recicle 
menos.

LA ORGÁNICA, PRINCIPAL RETO
En 2021, cada viladecanense gene-
ró 440 kilos de basura de media y 
el 64,1 % de esta acabó en el conte-
nedor gris. Y eso pese a que el AMB 
calcula que sólo el 9,9 % de los resi-
duos domésticos generados en la 
metrópolis no tienen posibilidad 
de reciclaje.

Del 35,9 % de residuos recicla-
do, el contenido de los contenedo-
res de separación selectiva en las 
calles supuso el 19,4 %, por debajo 
del año anterior (20,6 %). El resto 
de residuos separados fueron, en-
tre otros, voluminosos, poda, runas 
o residuos electrónicos.

El 64 % de la basura generada acaba 
en el contenedor gris cuando no 
debería llegar al 10 %, según cál-
culos del Àrea Metropolitana.

El reciclaje es 
una cuestión de 
responsabilidad, pero 
también de economía 

La orgánica es la fracción que 
menos se recicla respecto a la can-
tidad que se genera, pues supone 
uno de cada cuatro kilos de los resi-
duos domésticos metropolitanos 
según el AMB. En 2021, en el con-
tenedor marrón sólo recogió un 
6,4 % de los residuos de la ciudad. 

SALUT I ESPORT 28

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

25 %           30 %            35%

                                       35,9       

                                                 36,5

                                    34,8

                                     32,6

                30,6

           28,5

           28,6

              29,1

                    30,7

                        31,6

RECOGIDA SELECTIVA (EVOLUCIÓN)
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Excusas que ya 
no funcionan

1 “No tengo espacio”. El espacio necesario no cambia demasia- 
 do: los residuos se generan igual reciclando o no. Sí cambia    
 la organización del mismo. Y reciclar incluso da más flexibili-

dad, pues los cubos (o bolsas) no tienen por qué estar  en el mismo 
lugar, ya que hay residuos que no suelen generar olores, como 
el vidrio, el papel y cartón y el rechazo. Este último necesita muy 
poco espacio si se hace bien el reciclaje y un cubo en el baño es 
más que suficiente y puede dejar su lugar al cubo de orgánica. 

2 “Total, si en los camiones lo mezclan todo”. Se trata de  
 un bulo casi tan viejo como el sistema de reciclaje. La    
 basura que se separa en casa sigue separada en el camión 

y va a lugares diferentes para su tratamiento. Y es que algunos 
camiones de recogida cuentan con más de un compartimento 
y, por tanto, recogen más de una fracción. 

3“La orgánica me apesta la casa”.  Es cierto que, por sus 
características, la materia orgánica se degrada rápido, 
en especial en verano. Para reducir los malos olores y la 

acumulación de líquidos es aconsejable evitar echar líquidos 
directamente en la bolsa, usar un cubo aireado pequeño (el 
Ayuntamiento regala uno; sólo hay solicitarlo en el teléfono 
93 635 18 07), utilizar bolsas compostables y bajar la bolsa al 
contenedor con más frecuencia que otros residuos.

4“Reciclar evita que contraten a gente para separar los 
residuos”. Todo lo contrario. Lo que va al contenedor gris 
acaba en el vertedero, mientras que se necesitan traba-

jadores para el tratamiento y recuperación de los materiales 
separados en casa y los artículos que deben ir a la deixalleria. 
Los residuos son un recurso económico sólo si los tratamos 
como tal. Y tienen un gran potencial: cada vez hay más peque- 
ños negocios de segunda mano, materiales recuperados, etc.

5“¿Por qué voy a hacer yo ese esfuerzo si en el mundo 
hay mucha gente que no recicla?". España es el país 
de la Unión Europea que desecha mayor cantidad de 

residuos en vertederos. Y las autoridades europeas se toman 
muy en serio el reciclaje y ya lo tratan como una obligación. 
Igual que atender los límites de velocidad en la carretera, por 
ejemplo. Así, las sanciones van a empezar a ser cada vez más 
serias. Al final, sólo se trata de modificar un hábito, que rápido 
deja de percibirse como extraordinario para ser una rutina.

6“El reciclaje sólo beneficia a grandes empresas". Según 
un estudio de la Universidad de Málaga, más de 40 mil 
puestos de trabajo en España están vinculados al reci- 

claje. En Viladecans la deixalleria municipal y los contenedo-
res de ropa usada los gestiona la entidad sin ánimo de lucro 
Solidança, que emplea a personas en riesgo de exclusión social.

7                                          “Que yo no recicle no va 
a impedir salvar el pla- 
neta”. El mundo está en 

una auténtica encrucijada 
ante la emergencia climáti-
ca. En gran parte del planeta 
se están tomando medidas, 
no sólo sobre residuos ,sino 
también sobre movilidad, 
energías fósiles o la contami- 
nación de mares. La suma de 
todas ellas es la que puede 
contribuir al cambio. Los 
grandes contaminantes 
deben reducir su huella, pero 
cada persona también suma 
al hacerlo. Reciclar permite 
reutilizar y consumir menos 
materias primas y, por tanto, 
da un descanso al planeta. 

8“No me reporta bene- 
ficios económicos”. 
Apenas hay sistemas 

de compensación directa, 
como antiguamente con 
la devolución de botellas 
de vidrio (que realmente 
era un coste extra reem-
bolsable). Pero no reciclar 
afecta al bolsillo, y cada vez 
más. Cuanto más se recicla, 
menos paga el Ayuntamiento 
por los residuos que se llevan 
al vertedero y menos la ciu- 
dadanía por la tasa de tra-
tamiento que se paga en el 
recibo del agua (que además 
se puede rebajar por usar 
la deixalleria). Y, en un futu-
ro cercano, reciclar evitará 
sanciones europeas y pena-
lizaciones cada vez más in-
dividualizadas con el avance 
de los modelos de recogida 
de residuos inteligente.

9“Nunca sé dónde  tirar 
cada cosa”.  Hay muchas 
páginas web y aplica- 

ciones móviles que explican 
fácilmente en qué contene- 
dor depositar cada residuo, 
como www.residuonvas.cat 
o www.viladecans.cat.. 

Así, alrededor de tres cuartas partes 
de orgánica fueron a parar al con-
tenedor gris. En el caso del papel 
y cartón y de los envases, fueron 
alrededor de dos tercios y en el del 
vidrio, en poco más de la mitad. 

Lo más preocupante es que los 
datos arrojan que pocos hogares 
se suman a separar la materia or-
gánica, pues una década atrás se 
recogía sólo un 3 % menos de esta 
fracción. En ese tiempo, en cambio, 
el contenido de los contenedores 
de papel y cartón creció un 29 %; 
los de vidrio, un 28 %, y los de en-
vases ligeros, un 27 %. 

MITOS SOBRE EL RECICLAJE

CÓMO TIRAMOS LOS RESIDUOS

RECHAZO
  64,1 %

CARTÓN
      5,4 %

ORGÁNICA
       6,4 %

VIDRIO      
3,2 %

VOLUMINOSOS
         5,1 %

ENVASES
     4,4 %

PODA  1,8 %

OTROS      
9,6 %
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Actualitat Ciutat

La comitiva, en la coberta solar d'un dels edificis renovats energèticament

Les ciutats europees que volen replicar Vilawatt venen a conèixer-lo

Representants de Tríkala (Grècia), 
Nagykanisza (Hongria) i Searing 
(Bèlgica) , tres ciutats que s’estan ins-
pirant en Viladecans per fer el seu 
propi camí cap a la transició ecolò-
gica, van visitar Viladecans al juliol 
en el marc d’un projecte europeu de 
transferència de l’experiència local.

La delegació va visitar dos habi-
tatges rehabilitats energèticament 
als carrers del Doctor Reig i d'Àngel 
Arañó, així com l’Oficina Vilawatt.  
També va coneixer in situ les prin-
cipals característiques del consor-
ci participat pel teixit local que co-

mercialitza energia 100 % verda, la 
moneda local que ha permès impul-
sar bons de consum i el foment de 
la cultura energètica entre la gent. 

ELS PILARS I ELS PROPERS PASSOS 
A més, als visitants se’ls van avançar 
les properes passes de Vilawatt: 
l’impuls de comunitats energèti-
ques per fomentar una major au-
tonomia local dins del mercat elèc-
tric, tot compartint l’administració 
amb la ciutadania l’energia crea-
da en nombroses teulades solars 
que s’instal·laran els propers anys.

El projecte Vilawatt UTM, fi-
nançat per la Unió Europea a través 
dels fons URBACT i FEDER, per-
met transferir l'experiència cap-

davantera engegada al 2017 que 
ha possibilitat posicionar Vilade-
cans com a referent europeu de 
projectes de transició ecològica. 

Quatre nous
AmVaixadors 
de Viladecans

La delegació d'AmVaixadors i Am-
Vaixadores de Viladecans compta 
ja amb 24 representants. Al juliol, 
es van realitzar quatre noves in-
corporacions en la darrera trobada 
de treball d'aquest programa de 
l'Ajuntament per potenciar la 
imatge de Viladecans fora del mu-
nicipi. La reunió va tenir lloc en 

un espai molt singular, Ca la Pilar, 
una antiga casa d'estiueig de 
caràcter modernista ubicada a la 
pineda del Remolar, dins dels es-
pais litorals protegits.
A la cita, l'alcalde Carles Ruiz i al-
tres membres del Govern Muni-
cipal van traslladar als AmVaixa-
dors i les AmVaixadores els pro-
jectes de futur de la ciutat. A més, 
els integrants van poder compar-
tir les seves experiències.

Aquest programa municipal 
escull persones que, per la seva 
activitat laboral, poden projectar 
els valors i la imatge de Viladecans 
arreu del món, i que fan aquesta 
tasca de manera desinteressada 
perquè s'estimen la ciutat. 

Ca la Pilar, edifici modernista a la pineda litoral, va acollir la trobada

Projecció

El ciclista Sergio Garrote, l'astro-
física Pilar Gil, el pagès Joan Amat  
i la periodista Esperanza García se  
sumen al programa municipal. 

l Sergio Garrote. Un dels millors 
handbikers del món. És un es-
portista inspirador amb milers 
de seguidors en xarxes socials.

l Pilar Gil. Professora universi-
tària i divulgadora científica, in-
vestigadora sobre l'univers i les 
estrelles. 

l Joan Amat. Un pagès veterà  
i alhora innovador amb els  
cultius d’hortalisses en fer  
servir nous mètodes.

l Esperanza García. Periodista 
audiovisual que fa quinze  
anys és la delegada a Catalunya 
de les TV Antena 3 i La Sexta.

LES INCORPORACIONS

CONEIX A 
TOTHOM QUI  
FORMA 
PART DEL 
PROGRAMA

QR

5 de juny i 8 de setembre, festius locals al 2023
Calendari. Coincidint amb la Segona Pasqua i la Festa Major d'Estiu

El Ple Municipal de juliol va aprovar 
els dos festius laborals locals per a 
l'any que ve. Per una banda, s'ha  
escollit el dilluns 5 de juny amb mo-

tiu de la Segona Pasqua. Aquesta 
data és habitual en els darrers anys 
entre els festius locals, encara que 
al 2022 ha estat festiu autonòmic. 

Així, es busca afavorir la conciliació 
familiar i laboral dels qui treballen 
fora, ja que el festiu també el tenen 
altres ciutats de l'entorn, com Bar-

Referent. Viladecans transfereix la seva experiència a partir d'un projecte de la Unió Europea

celona. Com ja és tradició, l'altra 
data festiva local s'ha establert per 
la Festa Major d'Estiu: serà el di-
vendres 8 de setembre. Coincideix 
així, un any més, amb la festivitat 
religiosa de la Mare de Déu de Sales, 
patrona de Viladecans, en honor de 
la qual se celebren les festes patro-
nals al voltant d'aquesta data.  
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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

Passa't
a l'energia solar
El millor assessorament professional
amb el màxim estalvi assegurat

ABC VILADECANS · 93 658 45 11
Crer. Major 22. 08840 Viladecans

ABC GAVÀ · 93 633 32 30
Crer. Centre 41-43. 08850 Gavà

Departament
d´Energies Renovables

Nicolás, a l'entrada de la Sindicatura, al carrer de l'Antiga Riera, 8
Encara el seu segon mandat "agraït 
per la confiança" i “decidit a seguir 
treballant amb les mateixes ganes i 
independència" per vetllar perquè 
la ciutadania rebi un tracte correc-
te per part de l’administració. José 
Luis Nicolás Arocas ha revalidat 
el càrrec de síndic municipal de 
greuges amb la majoria dels vots en 
el Ple Municipal del mes de juliol: 

PSC i Viladecans en Comú van vo-
tar a favor, mentre que Podemos es 
va abstenir i ERC i Ciutadans van 
votar-hi en contra.

Diplomat en Relacions Laborals, 
Nicolás va ser durant anys referent 
del sindicat Comissions Obreres a 
l'antiga automobilística Pegaso on 
treballava i va exercir com a regi-
dor del PSC a l'Ajuntament entre 
1991 i 2015. A més, ha estat implicat 
en diverses associacions veïnals.

PROP DE 200 EXPEDIENTS TRAMITATS
Qualsevol persona que considera 
que no ha estat adequada la res-

posta rebuda per part de l’Ajun-
tament a una queixa pot acudir al 
síndic, sempre que el tema no es 
trobi pendent de resolució judicial. 

El defensor de la ciutadania pot 
arribar a formular recomanacions 
per atendre la petició i advertiments 
per millorar la resposta en futurs 
casos similars. Com a síndic, Nicolás 

ha atès prop de 400 consultes des 
del 2016 i ha tramitat 193 expe-
dients, quinze d'aquests d'ofici. 

El Síndic de Greuges
renova en el càrrec
Defensor. Reescollit pel Ple Municipal fins al 2026

L'expolític i exsindicalista José Luis 
Nicolás es va estrenar l'any 2016 
com a defensor de la ciutadania 
davant l'administració local. 

MIRA UNA 
ENTREVISTA AL 
SÍNDIC AMB MOTIU
DE LA RENOVACIÓ  

QR
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Torna el Ple Extraordinari de balanç de la ciutat 

L'Escola Miquel Martí i Pol va acollir 
el 13 de juliol una sessió plenària 
especial, aparcada dos anys per la 
pandèmia i les seves urgències.

Com en les dues edicions anteriors, 
govern i oposició van mostrar vi-
sions dispars de la situació de la 
ciutat en el Ple Extraordinari de 
balanç de la ciutat.La iniciativa va 
néixer l’any 2018 per tenir un es-
pai anual de reflexió específic més 
enllà de la gestió dels assumptes 
plenaris del dia a dia. 

La cita es va desenvolupar en 
una escola per permetre un major 
i com a simbòlic reconeixement 
a l’èxit educatiu com a una de les 
senyes d'identitat locals.

AVENÇOS MALGRAT LES DIFICULTATS
L’alcalde Carles Ruiz, que va 
participar a la sessió de manera 
telemàtica per haver estat positiu 
per coronavirus, va obrir el Ple 
reivindicant “la resposta a la pan-
dèmia sanitària”, sobre la qual va 
dir que “ha apropat més l’Ajunta-
ment a la gent i als negocis locals” 
i va reivindicar que tot i això "shan 
seguit donant pasos per millorar la 
qualitat de vida". Així, va defensar 
que “s’ha seguit generant ocu-
pació, més xarxa social i majors 
quotes d’igualtat, i s’ha arribat a 
uns resultats educatius molt bons”. 

Debat. L'alcalde reivindica la millora de la qualitat de vida tot i la pandèmia, i l'oposició li reclama més

A més, Ruiz va apuntar que 
s’han posat les bases “per a millo- 
res properes en el manteniment 
i naturalització de la ciutat, 
l’increment d’equipaments es-
portius i l’impuls de l’economia 
agroalimentària” i va assegurar 
que se seguirà “demanant a altres 
administracions millores per a la 
mobilitat”. L’alcalde va sentenciar 
que l’Ajuntament, “lluny d’estar 
adormit o a remolc de les adver-
sitats, ha treballat activament per 
oferir cada vegada més oportuni-
tats per a la gent que hi viu”. 

ANYS DE RESILIÈNCIA I TRANSFORMACIÓ
Les portaveus dels dos grups polítics 
que configuren el Govern Municipal  
van donar suport a la visió expressa- 
da per l'alcalde. Gisela Navarro, del 
PSC, va apuntar que “davant la pan-
dèmia es van posar en marxa dos 
plans de reactivació local que 
van sumar 10 milions d’euros per 
ajudar a qui més afectava la crisi 
sanitària”. Així mateix, va reivindi-
car que “s’han seguit milorant els 
carrers i equipaments de la ciutat 
amb 72 actuacions des de l'inici del 
mandat, quaranta ja enllestides, 
amb quasi 30 milions d’inversió”. 
A més, Navarro va apuntar la in-
versió "en projectes pioners que 
transformaran la vida de la gent, 
relacionats amb les cures, la so-
litud, la convivència o l’educació 

valors les accions fetes “per passar 
del gris al verd en els carrers i els 
balcons”, així com la potenciació 
dels equipaments de sensibilitza-
ció ambiental que, “tot i ser modes-
tos en estructura permeten viure 
a dins grans coses”.

L'OPOSICIÓ  NO ESTÀ SATISFETA
Per a l’oposició, en canvi, aquests 
anys s’ha perdut l’ocasió de fer 
altres polítiques. Bàrbara Lligadas, 
portaveu d’ERC, va assegurar que 
“Viladecans funciona per inèrcia 
amb un Govern autocomplaent”, i 
va lamentar “la manca d’oci juvenil, 

de polítiques verdes reals que no 
amenacin l’entorn, de suport als 
clubs esportius o d’empatia davant 
el pèssim servei d’autobús”, i va 
titllar d’“insuficient” la participació 
ciutadana i de “recaptatoris” els 
radars de trànsit.

Per la seva part, i en paraules del 
seu portaveu José Luis de la Rosa,  
Ciutadans va titllar el govern de 
tenir “obsessió recaptatòria” i de 
“prometre equipaments en elec-
cions que després no es fan” i 
suposen una “preocupant manca  
d’instal·lacions, en especial esporti-
ves”. A més, va demanar més suport 
al comerç i els autònoms i millors 
polítiques per a l'accés a l'habitatge 
de joves i persones amb diversitat 
funcional. Així mateix, De la Rosa 
va denunciar un deteriorament 
de la ciutat per la inseguretat i 
l’incivisme i va lamentar que “el 
Govern no sàpigui fer-los front 
tot i portar 40 anys”.

En el seu torn, el portaveu de 
Podemos, Fernando Espejo, va 
assegurar que “Viladecans està 
estancada” i va demanar “més 
ambició per resoldre problemes 
enquistats pel que fa a la seguretat, 
la neteja i recollida de residus, la 
convivència o la dinamització 
comercial als barris”. Així mateix 
va reclamar “polítiques mediam-
bientals i de mobilitat més decidi-
des i no contradictòries”.  

El Govern destaca les 
inversions i la posada 
en marxa de projectes 
amb canvis de futur

fora de l’escola”, entre d’altres. 
Per la seva part, Encarna García, 

de Viladecans en Comú, va defensar 
que s’ha avançat en una mirada de 
la ciutat “ecofeminista i resilient” 
i amb “serveis de proximitat per 
afavorir la mobilitat sostenible”. A 
més, García va ressaltar l’impor-
tant pas endavant amb “l’aprova-
ció del Pacte pel Clima per avançar 
en el combat de la crisi climàtica 
amb justícia social” i va posar en 

En la sessió extraordinària del Ple, que va tenir lloc a l'Escola Miquel Martí i Pol, tres edils van participar per videoconferència en ser positius de COVID
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CUIDANDO DEL ESPACIO PÚBLICO

Actuaciones municipales durante el verano
l Reasfaltado de tres calles principales 

de la red viaria: la calle de la Agricultura 
y las avenidas de Josep Tarradellas y de 
la Generalitat (ésta última, como parte 
de la reforma de la antigua carretera 
comarcal C-245).

l  Pacificación del tráfico en la carretera 
del Prat, uno de los ejes del barrio de Sales,  
con elementos de urbanismo táctico  
como pilonas y bancos para la creación 
de más espacio peatonal y la reducción  
de la velocidad de los vehículos.

l  Soterramiento de cables aéreos entre  
farolas del alumbrado público en seis 
calles del barrio de Alba-rosa como 

 medida de seguridad y estética.
l Repintado del parque infantil de tráfico, 

situado en el barrio de Can Palmer,
 donde aprenden educación vial cerca 

de 2.000 escolares cada año.
l  Señalización en las aceras de espacio 

de aparcamiento para motos en el  
acceso a la playa de la Pineda para 
 garantizar el paso de peatones.

l Limpieza de bocas del alcantarillado  
en diferentes puntos en previsión de 
tormentas de verano de fuerte intensidad

l Repintado de mantenimiento de mobilia-
rio urbano (bancos y pilonas) en el Barri  
Antic y en el Eixample-Centre.

l  Limpieza del estanque del parque del  
Torrent Ballester para eliminar residuos 
y renovar el agua.

l  Poda de arbolado en diferentes barrios  
de la ciudad para potenciar su salud y  
crecimiento correcto. 
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Educació

El curs escolar del 
retorn a la normalitat 
estrena novetats

Aquest retorn a la plena norma-
litat, però, coincideix amb alguns 
canvis per part de la Generalitat 
que incorporen novetats que 
semblem arribar per quedar-s'hi. 
Per una part, el nou calendari es-
colar que, entre d’altres mesures, 
avança uns dies l’inici del curs. Per 
altra part, la rebaixa del nombre 
d’alumnes per aula entre aquells 
que accedeixen per primera vega-
da a l’escola.

Aquest curs, la ràtio a l’aula en 
el curs d’Infantil 3 (I3) passa de 25 
a 20 alumnes i això contribueix a 
que es mantingui el nombre de 
grups d’I3 a tots els centres edu-
catius locals malgrat la baixada 
de la natalitat. I és que enguany 

Alumnes de l'escola Germans Amat Targa realitzen a l'aula una activitat     d'educació emocional l'any 2017

Aules.  Canvis en calendari, ràtios i activitats

s’ha donat el menor nombre de 
peticions d’escolarització (486) 
en diverses dècades. En nou anys, 
les escoles al complet tindran una 
ràtio de 20 alumnes per grup.

“La baixada de ràtios a les aules 
és una mesura que portem anys 
reivindicant a Viladecans i que 
es complementa molt bé amb les 
actuacions que l’Ajuntament està 
fomentant per potenciar l’èxit 
educatiu, com l'impuls actual a 
les smart classrooms”, explica la 
tinenta d’alcalde d’Acció Comuni-
tària i Polítiques d’Igualtat, Gisela 
Navarro.

La regidora destaca també que 
“les dades de matrícula posen de 
manifest que la reducció de ràtios 
no ha afectat negativament a l’ho-
ra d’entrar al centre sol·licitat en 
primera opció, ja que ho han fet 
un 86 % de famílies, una xifra molt 
similar a anys anteriors”.

Una altra decisió de la Gene-

ralitat, la gratuïtat de l’escolarit-
zació per als infants de dos anys, 
ha trencat amb la tendència a la 
baixa en les sol·licituds per accedir 
a la xarxa d’Escoles Bressol Muni-
cipals, deguda al descens sostin-
gut de la natalitat els darrers anys. 

ES DISPARA L'INTERÈS PER LES BRESSOLS
De fet, mai abans s’havien rebut 
tantes peticions per accedir 

al nivell d’Infantil 2 a la xarxa 
municipal com per al curs 2022-
2023. Van haver-hi 141 sol·licituds 

Arrenca la reducció 
del nombre d'alumnes 
a les aules, amb els 
infants de tres anys

Més de 12.000 alumnes tornen 
a les aules en el primer curs que  
arrenca sense restriccions sani-
tàries després de la pandèmia. 



13

Setembre 2022    VILADECANS

Alumnes de l'escola Germans Amat Targa realitzen a l'aula una activitat     d'educació emocional l'any 2017

litat financiï més adequadament 
la mesura per cobrir els costos 
del servei”, reivindica Navarro, 
qui reconeix que “l’oferta entre la 
xarxa pública i privada a la ciutat 
és important, però caldrà estar 
atents a l’evolució de la demanda 
en funció de la natalitat.”

MÉS PASSAPORTS EDUNAUTA
Aquest curs, l’Ajuntament amplia 
a més infants una de les activitats 
estrella del programa d’Educació 
360, que aposta per potenciar les 
oportunitats educatives fora de 
l'horari escolar. Més de 2.000 
infants de primària tindran ja 
el seu Passaport Edunauta: així, 
l'alumnat de 3r de primària se 
sumarà al de 4t i 5è, que ja el van 
estrenar l'any 2021. 

Així, s'incentiva a les famílies 
la participació dels fills i filles 
en activitats lúdiques, culturals 
i educatives fetes a la ciutat. El 
Passaport permet identificar als i 
les Edunautes que han completat 
la missió, tot acreditant els apre-
nentatges assolits. 

L’Educació 360 vol evitar que les 
desigualtats educatives guanyin 
terreny, tot oferint propostes 
accessibles i de qualitat per a 
tothom, i esdevé una eina per 
evitar l’abandonament educatiu 
en el futur. 

per cobrir les 85 vacants que no 
estaven assignades a infants ja 
escolaritzats en els centres. 

“A Viladecans fa anys que fem 
una aposta per l’etapa de 0-3 amb 
una potent xarxa d’escoles bressol, 
fins i tot mantenint places quan la 
natalitat ha caigut a la meitat en 
una dècada. Ara aquesta novetat 
els ha afegit un atractiu que és 
positiu, però cal que la Genera-

MATRÍCULES OBERTES

Si aprenem la nostra llengua d’una manera determinada, per 
què hauríem de fer-ho de manera diferent quan es
 tracta d’aprendre una segona o tercera llengua?  

Vine a descobrir la metodologia Kids&Us, on l’aprenentatge 
de l’anglès està basat en el procés natural d’adquisició de la 
llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre 
determinat, natural i espontani. Oferim classes per a nens i 

nenes d’1 a 18 anys. 
Contacteu amb nosaltres per més informació.

Kids&Us Viladecans 
T. 695 507 893 · viladecans@kidsandus.es
www.viladecans.kidsandus.es
      @kidsandus.viladecans 
      @viladecanskidsandus

ACTIVITATS EDUCATIVES

Un bon indicador del retorn 
a la normalitat és que el Ca-
tàleg d’Activitats Educatives 
que l’Ajuntament ofereix als 
centres torna a tenir tan-
tes propostes com abans de 
la pandèmia. Es tracta d’un 
ampli ventall d’experiències 
que des de l'administracó lo-
cal s’organitzen per ajudar a 
escoles i instituts a potenciar 
els coneixements i valors que 
transmet el seu currículum 
en horari escolar, majorità-
riament adreçats a l’alumnat 
però en alguns casos també 
per formar el professorat. Els 
centres poden escollir quines 
accions realitzar en funció 
dels seus interessos.

Aquest curs, amb 162 
propostes, s’estrenen 26 de 
noves relacionades amb la 
igualtat de gènere, les emo-
cions, el futur del planeta i la 
lectura i l’escriptura, com per 
exemple la creació d’un tor-
neig de rimes cantades  (Slam 
Poetry) a secundària. 

També destaca la posada 
en marxa de la Natur@ula. 
L’espai d’educació ambien-
tal que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona té al parc de la 
Torre- roja se cedeix als cen-
tres, que poden desenvolupar 
activitats en el medi, amb els 
materials i recursos disponi-
bles a l’espai.

De fet, el medi ambient és 
un dels àmbits amb més pro-
postes dins de l’oferta muni-
cipal, amb la cultura, la salut, 
la convivència i el civisme. Al 
curs 2018-2019, el programa 
va comptar en total amb més 
de 25.000 participants. 

Aquest ampli catàleg de 
propostes és possible gràcies 
als departaments de l'Ajun 
tament i als equipaments 
municipals, com Atrium, 
però també per la col·labo-
ració dels Mossos d’Esqua-
dra i d’empreses com la lli-
breria Els Nou Rals, Nottopic, 
Unilever o La Mandarina de 
Newton.  

Suport municipal als centres
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Ponències i 4

7 Tallers formatius 
tecnològics

1 Demo day

Tecnologies IoT
Visió artificial
Prototipat 3D
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Comunicacions IoT

Presentació Programa Inscriu-t’hi

ODS 8 ODS 9
Treball digne 
i creixement econòmic

Indústria, Innovació, 
Infraestructures

No deixis enrere la teva empresa 
en la cursa de la digitalització
Apropa't a les tecnologies 
facilitadores per optimitzar 
processos, productes i serveis
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Feina i empresaActualitat

En la última edición, 112 personas 
han mejorado sus competencias 
para obtener una acreditación 
reconocida en toda Europa.

El Ayuntamiento ha apostado por 
los Certificados de Profesionali-
dad (CP) como una de las vías para 
la mejora de las competencias y la 
capacidad de inserción laboral de 
las personas en ámbitos deman-

dados por el mercado laboral y en 
los que no siempre es fácil tener 
una acreditación. De hecho, el 
centro Can Calderon, donde se 
imparten estas fomaciones, es 
uno de los pocos de la comarca 

Formación del Servicio para el Control de Plagas

donde cursar las acciones de 
Control de Plagas y de Eficiencia 
Energética en edificios. 

Actualmente 112 personas se 
están formando en Can Calderon 
para conseguir estos Certificados 
de Profesionalidad con los que 
conseguir una acreditación oficial 
de las competencias, con validez 
en todo el territorio español y reco- 
nocidas a nivel europeo, y que, 
además, sirven para convalidar 
de forma parcial estudios de For-
mación Profesional que quieran 
cursarse posteriormente.

ENFOCADOS EN EL MERCADO
En los próximos meses está 
previsto iniciar ocho acciones 
formativas, dirigidas a diferentes 
perfiles según su formación. Así, 
los certificados de nivel 1 y de 
idiomas no requieren de titulacio- 
nes previas; los de nivel 2, que se 
cuente con título de EGB o ESO, 
y los de nivel 3, de Bachillerato o 
Formación Profesional. Los cursos 

incluyen una parte práctica para 
facilitar la incorporación al mer-
cado laboral. 

El Ayuntamiento quiere enfo-
car esta oferta hacia sectores cada 
vez más estratégicos en el futuro, 
como la economía verde, las tec-
nologías o el turismo, para lo que 
acaba de recibir la homologación 
por parte del Servei d'Ocupació de 
Catalunya para poder impartir en 
el futuro hasta diez nuevos cursos 
que hasta ahora no eran posibles.

Ests certoificado están cofi-
nanciados por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, el Ser-
vei Públic d'Ocupació de Catalunya y 
el Fondo Social Europeo. 

La formación previa 
determina el nivel 
de los cursos al cual 
se puede acceder

Los certificados de 
profesionalidad, llave 
para acceder al empleo
Formación. Abierta la preinscripción a los cursos 
que el Ayuntamiento impartirá próximamente

Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS* HORAS

470

Actividades auxiliares de comercio
Actividades auxiliares de almacén

PREVISIÓN DE INICIO

Febrero 2023

310 Marzo 2023

250 Mayo 2023

Actividades de gestión administrativa 920
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales

Servicios para el control de plagas

Noviembre 2022

490 Enero 2023

380 Febrero 2023

Eficiencia energética en edificios 960 Febrero 2023

Certificado de Nivel 1

Certificado de Nivel 2

Certificado de Nivel 3

*Acciones solicitadas pendientes de la aprobación del SOC

Idiomas
Marzo 2023220Inglés A2

ASÍ LO VEN

Diego Ortiz
Control de Plagas
«Es un curso muy completo 
que te ayuda a trabajar  
muchas herramientas y  
recursos. Aspiro a coger  
experiencia, sacarme el  
título de técnico y poder  
formar una empresa propia 
en un futuro. Lo recomendaría 
a otras personas porque  
tiene muchas salidas.»

Sebas Redondo
Eficiencia Energética 
«A este curso llegué porque 
me vi afectado por un ERE en 
septiembre del año pasado y 
al venir a Can Calderon me 
enseñaron todas las opciones 
que tenía. Este curso abre un 
abanico de posibilidades 
muy grande en diferentes 
sectores y hay una amplia 
oferta laboral.»  

MÁS INFORMACIÓN:
Centro Can Calderon. Tel. 93 635 18 04

Setembre 2022    VILADECANS
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Atención del servicio de apoyo

Derechos sociales sin barreras digitales 
Asistencia

La pandemia trajo consigo la cre-
ciente digitalización de gestiones 
con numerosas administraciones. 
Así, para algunas personas, las di-
ficultades para acceder o utilizar 
las tecnologías se unían a los pro-
blemas personales que necesita-
ban tratar con esos organismos 
públicos, ya fueran la solicitud 
de información, documentación, 
certificados, ayudas o prestacio-
nes sociales. Frente a la crecien-
te petición de ayuda, los Servicios 
Sociales Municipales iniciaron en 

2021 una línea de apoyo. Su éxito 
(así como la permanente digitali-
zación de trámites) ha hecho que 
este 2022 se haya convertido en un 
espacio estable: el Servicio de Apo-
yo a la Tramitación Digital. 

La regidora de Servicios Socia-
les, María Ávila, apunta la impor-
tancia de la medida: “No queremos 
que nadie se quede atrás en Vila-
decans y por eso prestamos esta 
ayuda a quienes no tienen cono-
cimientos o no disponen de me-
dios informáticos”.

ESFUERZO PERSONAL Y ECONÓMICO 
En el primer semestre del año, el 
servicio realizó 392 atenciones y 
189 familias tramitaron sus ges-
tiones en este espacio, que se ha 

El Ayuntamiento ayuda 
a realizar trámites 
digitales a personas sin 
medios o conocimiento

La oficina de consumo se 
acerca a Montserratina 

Es uno de los servicios municipa-
les más demandados y, a partir de 
ahora, contará con una nueva su-
cursal en el barrio más poblado. 
Desde el 7 de septiembre, la Oficina 
Municipal de Información de Con-
sumo (OMIC) –ubicada en la Torre 
del Baró, en el Barri Antic– aten-
derá también un día a la semana 
en el Casal Barri de Montserratina: 
será los miércoles de 9 a 11 de la 
mañana y sin cita previa.

La OMIC es un servicio del Ayun- 
tamiento que asesora de mane-
ra gratuita a las personas consu-

midoras sobre sus derechos y las 
ayuda en la tramitación de las re-
clamaciones y denuncias respec-
to a establecimientos de venta o 
proveedores de servicios.

CASI DIEZ MIL ATENCIONES EN 2021 
El año pasado, la OMIC realizó 5.874 
asesoramientos. El 70 % fueron a 
través de correo electrónico; el 28 %, 
presenciales, y el 2 % por teléfono. 
Además, tramitó 499 reclamaciones,  
el 65 % de las cuales se resolvieron  
de forma satisfactoria gracias a la 
mediación de la OMIC.

OFICINA DE CONSUMO - OMIC
Solicitud de cita en el 93 635 19 00 
o en omic@viladecans.cat

La atención se traslada 
una mañana a la 
semana al barrio más 
poblado de la ciudad

convertido también en un refe-
rente para la orientación a las per-
sonas vulnerables sobre las ayu-
das que pueden solicitar según su  
situación. 

ciones el pasado año fueron la te-
lefonía, los servicios bancarios, los 
seguros, los viajes (sobre todo, los 
vuelos y las compras en agencias 
de viaje) y la comercialización del 
suministro de electricidad. 

El casal de barrio acoge la extensión del servicio un día a la semana

Asesoramiento. El servicio municipal se descentraliza

Los temas por los que la OMIC 
recibió más consultas y reclama-

Fem-ho bé! Els mobles al 
carrer, quan toca! 
Consulta el dia 
indicant la teva 
adreça en el web 
viladecans.cat
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EP! T'HEM ENVIAT
UN WHATSAPP.
Obrim un                                    perquè estiguis
al dia del que passa a la ciutat de manera
més fàcil i còmoda. 

viladecans.cat/whatsappDona-t'hi d'alta a

canal de WhatsApp

LLEURE

Bona acollida del F'Estiu Jove 
Prop de 700 participants van sumar les activitats del F'Es-
tiu Jove, el programa de l'Ajuntament per oferir alterna-
tives de lleure al juliol a adolescents d'entre dotze i  divuit 
anys. S'hi van organitzar prop d'una vintena d'accions 
gratuïtes, en especial tornejos esportius i tallers musi-
cals, de ball i manualitats. La iniciativa es va completar 
amb el festival de cultura urbana Agrofest, per gaudir 
de les arts i la música. 

A dalt, l'Agrofest; a sota, participants en esports

Festa de barri de l'AV La Riera
La música i la cultura popular van ser protagonistes de 
la recuperació de la festa de barri de l'AV La Riera al ju-
liol, després de dos anys de parèntesi a causa del coro-
navirus. Grallers, castellers i la colla del Mamut hi van 
ser presents. I també s'hi van veure demostracions de 
música i ball i s'hi va poder ballar amb una orquestra. 

El Mamut va refrescar els més agossarats
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Formado por dos escuelas de bai- 
le de Viladecans y Castelldefels, el 
grupo brilló en Estados Unidos con 
un baile de hip hop y flamenco.

Hace casi tres años empezó un sue- 
ño que, aunque durante un tiempo 
se tornó en pesadilla, ha acabado 
de la forma más dulce: con las 
28 bailarinas –todas chicas– del 
grupo de danza urbana Ukabox 
convertidas en subcampeonas del 
mundo júnior en el torneo World 
of Dance, un referente internacio- 
nal del baile. 

En 2019, el grupo formado 
por alumnas de las escuelas de 
baile Dreambox, de Viladecans, y 
Danzarte, de Castelldefels, ganó el 
torneo nacional. Pero llegó la pan-
demia del coronavirus, que dejó en 
suspenso el campeonato mundial 
para el que se habían clasificado.  
Además, perdieron los billetes pa-
gados para ir a Estados Unidos por 
la quiebra de la agencia de viajes. 
El horizonte se tambaleaba. Pero, 
acostumbradas al esfuerzo, siguie- 
ron con su objetivo en mente: en-
sayando y buscando apoyos eco- 
nómicos para sufragar el viaje. 

Las 28 bailarinas celebran sobre el escenario su segundo puesto

El pasado 29 de julio, en Los 
Ángeles, por fin llegó la hora de 
la gloria. Y ellas no fallaron, no 
sucumbieron a la presión: acaba-
ron segundas en la competición 
júnior y fueron escogidas como el 
grupo más original. Y en la com-
petición final donde actuaron los 
mejores de todas las categorías  
– algunos bailarines profesionales–, 
acabaron en una meritoria décima 
plaza entre 21 grupos. Un campeo-
nato “inolvidable”, como reconocen 

La danza urbana de 
Ukabox toca el cielo
Baile. Medalla de plata en el mundial júnior

ASÍ LO VIERON

Martina Mandelli
Bailarina de Ukabox
«Estábamos muy nerviosas, 
pero salimos al escenario a 
disfrutar haciendo lo que nos 
gusta y, al acabar, lloramos 
porque nos salió bien todo el 
trabajo de tanto tiempo.»  

Irene Sánchez
Bailarina de Ukabox
«Ver el gran nivel de otros 
grupos nos dio más ganas de 
hacerlo bien, pero no creía que 
podíamos estar en el podio. 
Cuando dijeron nuestro nombre 
fue una sensación brutal.»  

Javier Román
Coreógrafo de Ukabox
«No imaginábamos poder 
quedar por delante de grandes 
grupos americanos que hemos 
seguido por Internet como  
referentes. Estamos muy 
felices.»  

las integrantes de Ukabox. Y una 
meta difícil de superar. Aunque 
en el grupo no se ponen barre-
ras. “Vamos a seguir trabajando y 

disfrutando con el baile, que es lo 
que nos gusta, y ya veremos qué 
nos depara el futuro”, explicaba el 
coreógrafo local Javier Román. 

Familias de acogida
Tras dos años de parón por la pandemia, 
se recuperó la iniciativa Vacaciones en 
Paz, para la acogida de niños y niñas sa-
harauis durante el verano. Cinco familias 
de Viladecans y otras cuatro de Gavà cola-
boraron con la sección territorial de la en-
tidad ACAPS. El Ayuntamiento organizó 
un encuentro lúdico con las familias en 
el que les agradeció su compromiso. 

COMPROMISO
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En el Torrent Ballester, para un público más 
adulto, el cartel de conciertos también incluye 
dos artistas que han marcado la música espa-
ñola, cada uno en su estilo: el cantante de copla 
y flamenco Falete y el grupo de música elec-
trónica OBK. También en este espacio se han 
programado grupos de versiones y orquestas.

Otro escenario musical se situa en los jardi-
nes de Magdalena Modolell con el Festival Oce-
llets, una cita con artistas alternativos, consa-
grados y locales, que mostrarán lo que es hacer 
música de calidad desde los márgenes.

También las entidades populares tendrán 
un gran protagonismo. No faltarán la tradicio-
nal Mamullada, los correfocs, los castellers… 
Además, lo clubes deportivos se suman un año 
más a la cita con torneos especiales y, como no, 
la tradicional Cursa Popular de Festa Major.

Presentación del tomate cherry
Durante la fiesta, la Cooperativa Agrícola y el 
Gremi d’Hostaleria presentarán un producto 
de la huerta que aspira a llevar de apellido Vila-
decans, la variedad de tomate cherry pera con 
diferentes ocasiones para degustarlo. 

Al ritmo de la 
música y al paso de 
la cultura popular

Tras dos años marcada por la pandemia, 
la Fiesta Mayor vuelve por sus fueros 
y, ya sin restricciones sanitarias, propone 
decenas de actividades para que 
todas las personas, tengan la edad que 
tengan y sean cuales sean sus gustos, 
encuentren su espacio para disfrutarla. 
No fallan los clásicos: conciertos, cultura 
popular y actividades infantiles.

¡Este año, sí, la Fiesta Mayor vuelve a ser la de 
siempre! Un momento para reencontrarse des-
pués de las vacaciones y compartir buenos ra-
tos disfrutando de actividades para todos los 
públicos. La cita será entre el 7 y el 11 de sep-
tiembre y contará con diferentes escenarios re-
partidos por la ciudad, en los que los servicios 
municipales estarán trabajando para garanti-
zar que la diversión también es segura.

Las familias con niños pequeños no pueden 
perderse todo lo que se ha preparado en el par-
que de Can Xic porque no les quedará tiempo 
para aburrirse entre juegos, talleres y espectá-
culos. A parte de la feria, que como otros años 
ha previsto unas horas sin luz ni ruido para que 
también la puedan disfrutar personas dentro 
del trastorno del espectro autista.

La música llenará de alegría las cinco no-
ches de Fiesta Mayor y lo hará con conciertos 
en diferentes espacios. Una vez más, el parque 
de la Marina será el centro de las activida-
des pensadas para jóvenes, como es el 
caso de los festivales Amalgama y Ru-
decans. Y, además, también acogerá 
el gran concierto de Fiesta 
Mayor, este año a cargo 
del músico y presenta-
dor del programa de 
talentos música-
les Eufòria, Mi-
ki Núñez.

>> ¡Arranca 
la fiesta!

19 H. INAUGURACIÓN DE 
LA  EXPOSICIÓN RIBERAS, 
DEL PINTOR MANUEL RIVERA*

20 H. PREGÓN Y BIENVENIDA 
A LA FIESTA MAYOR 
PLAZA DE LA VILA

 Pregón, con los escritores locales 
Eva Mª Garrigosa y Albert Villanueva

 Espavilada del Mamut con la 
Colla del Mamut

 Piscolabis con el Mojito sin 
alcohol de Fiesta Mayor**

22 H. CASTELL DE  FOCS 
ARTIFICIALS
PARQUE DE LA MARINA

*Del 8 al 11 de septiembre, horario 
especial todos los días de 10 a 14 horas
**En los Jardines de Magdalena Modolell

TORRE DEL BARÓ

MIÉRCOLES 7

Puedes estar al día de cualquier cambio a través del nuevo canal 
de WhatsApp municipal. Date de alta en viladecans.at/alta
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Un oasi de diversió infantil

FESTA XICA                        PARC DE CAN XIC

DIVENDRES 9 I DISSABTE 10 

DE 18 A 20 HORES:  ixmenuts (espai de joc i psicomotricitat de 0 a 4 anys)       Escales musicals (espai de percussions)       Jocs tronats (espai lúdic)
    La Carpa Invisible del Sr. Trifelli (jocs d'equilibris)      La Pilotada (espai de jocs i aprenentatge sobre consciència corporal) 
A LES 18.20, LES 18.50 I LES 19.30 HORES: Contacontes, amb Susagna Navó. 
A LES 19 HORES: espectacle teatral de circ i clown La roulotte 1000 KRM, a càrrec de la companyia Esmou.
A LES 20 HORES: espectacle musical Canta'm un conte, a càrrec de la companyia Incauts Teatre.

ESPAI AIGUA                      PARC DE CAN XIC

De la mà d’Aigües de Barcelona, els infants a partir de tres anys podran gaudir 
de diferents espais lúdics a l'entorn d'aquest recurs tan preuat. A més, aprendran 
sobre la importància d'estalviar aigua, molt important en la situació climàtica 
actual. Un racó ben fresquet de la Festa Major.

DIJOUS 8 / 11.30-14 H

FESTA DE LA BALLARUGA                 PARC DEL TORRENT  
                              BALLESTER
DIUMENGE  11 / 12.30 H

La Festa! és un espectacle que fusiona la música i els malabars. Està centrat 
en grups d'amics, acompanyats d'una curiosa mascota, que necessiten de la 
col·laboració del púbic per muntar la festa de la seva vida. Es tracta d'una 
actuació de la cia. Believe Teatro que farà gaudir infants... i no tan infants. 
Té una durada aproximada de 80 minuts.

FIRA D'ATRACCIONS
DEL DIMECRES 7 AL DIUMENGE 11

PARC DE LA MARINA-
CARRER CATALUNYA

Les atraccions es mantenen en en el recinte habitual els darrers anys, tot i que en-
guany també ocuparan part del carrer de Catalunya per la reducció de l'espai dispo-
nible a causa d'unes obres. La fira estarà oberta dimecres, divendres i dissabte fins a 
les tres de la matinada, i dijous i diumenge, fins a la una.

FIRA INCLUSIVA| El divendres de 17 a 20 hores, les atraccions funcionaran sense 
llums ni sorolls per fer-les accessibles a persones amb transtorn de l'espectre autista.

ACTIVITATS EL 
DIMECRES 7

ACTIVITATS 
EL DIJOUS 8

ACTIVITATS EL 
DIVENDRES 9

ACTIVITATS EL 
DISSABTE 10

ACTIVITATS EL 
DIUMENGE 11
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ACTIVIDADES 
EL MIÉRCOLES 7

ACTIVIDADES 
EL JUEVES 8

ACTIVIDADES 
EL VIERNES 9

ACTIVIDADES 
EL SÁBADO 10

ACTIVIDADES 
EL DOMINGO 11

ESCENARIO PRINCIPAL                   PARQUE DEL TORRENT BALLESTER     

FALETE

Flamenco y coplero iconoclasta, es uno de los artistas 
más consolidados de este estilo musical. Lleva casi dos 
décadas sobre los escenarios desde que lanzó su primer 
trabajo, que le valió un disco de oro. Desde entonces, 
cinco álbumes e incontables conciertos avalan su 
feeling con el público, labrado en la naturalidad que 
transmite, que se ha visto también en varios concursos 
televisivos en los que ha participado estos años.

SÁBADO  10 / 22.30 H
¡Otra, otra! Con la Orquesta 
La Chatta no dejarás de  
pedir más versiones en una 
noche divertida repleta de 
temas de ayer y de hoy.

MIÉRCOLES  7 / 22 H
LA CHATTA

Tributo a La Trinca con un 
espectáculo que promete 
música y, también, mucho 
humor y diversión.

DOMINGO  11 / 21 H

ALEGRIA, QUE ÉS 
FESTA MAJOR

OBK Fueron unos superventas en 
los años 90, ídolos de masas 
en España e intérpretes de 
canciones que muchos tienen 
aún grabadas en sus cabezas 
y podrán cantar en este 
concierto único para los más  
nostálgicos del pop melódico 
electrónico. En sus 30 años 
de carrera han obtenido 
múltiples discos de oro y 
de platino. 

VIERNES 9 / 22.30 H

Banda formada en 
2009 para versionar los  
mejores éxitos del gran 
grupo de Fito Cabrales.

JUEVES  8 / 22.30 H

FITOS Y EL 
FITIPALDI

MIKI 
NÚÑEZ

La suya fue una carrera musical meteórica. Miki Nuñez se dio a conocer en  
el televisivo programa OT, en 2018, donde quedó en sexta posición. Aquel  
escenario le abrió infinidad de puertas, pero quizás la más magnánima fuera que 
representara a España en Eurovisión 2019 con el tema La venda. Tres años 
después, y pandemia mediante, puede presumir de haber sacado dos discos de 
éxito al mercado, ser un presentador televisivo de moda gracias al programa 
de TV3 Eufòria y haber compuesto el tema del verano de esta televisión. Su 
carisma y vitalidad lo avalan para aterrizar en Viladecans y cantar con sus 
fans temas como 10 minutos, Sin notícias de Gurb o No m'ho esperava.

SÁBADO  10 / 22.30 H

Al ritmo inacabable de la música
ESCENARIO FERIAL              PARQUE DE LA MARINA (EXPLANADA)    
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Dos iconos del indie patrio, con 30 años sobre los escenarios,
mezclan música y reflexiones en un show irreverente.

JUEVES 8 / 21 H

Una voz local espléndida  
y un guitarrista que  
trabajó con la musa Amy 
Winehouse. Un rato de  
jazz para saborear.

JUEVES 8 / 20 H

CELIA CASTELLANO   
& ROBIN BARNAJEE

En un momento 
creativo dulce, con 
dos discos editados 
recientemente, el dúo 
local de pop electrónico 
vuelve a la Fiesta Mayor.

VIERNES  9 / 20 H

VALLIBIERNA

Cronista social de afiladas 
letras, sus potentes direc-
tos lo han convertido en 
un habitual del circuito de 
festivales de cantautores. 
En un formato trío  
presenta su tercer disco, 
cargado como  siempre 
de reivindicación y de 
ironía, como un juglar 
moderno.

SÁBADO 10 / 21 H

Una de las revelaciones del indie 
rock español del último año, con un 
sonido propio potente y onírico que  
bebe de The Strokes, Blur, Wilco o Eels.

SÁBADO 10 / 20 H

CHICO JORGE

ÁNGEL
STANICH

Banda de pop-rock
de sello local con
un directo positivo
y contagioso que
te hace bailar casi
sin darte cuenta.

DOMINGO  11 / 20 H

INDIANA

FERNANDO ARIAS         ANTONIO ALFARO 
(Lagartija Nick)                                          (Chucho / Surfin' Bichos)

Autores de himnos del indie español del último cuarto de siglo, 
traen en formato acústico en dúo su último trabajo, Años Luz.

VIERNES  9 / 21 H

LA HABITACIÓN ROJA

Los valencianos, que han logrado 
con su rock reposado un  
universo de canciones dulces  
pero sobrecogedoras, traen
a Viladecans la vertiente más 
acústica de su último disco.

DOMINGO  11 / 21 H

SANTERO Y LOS 
MUCHACHOS 

&

FESTIVAL OCELLETS / MÚSICA ALTERNATIVA                       JARDINES DE MAGDALENA MODOLELL  
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FESTIVAL JOVEN AMALGAMA                                  PARQUE DE LA MARINA (AUDITORIO)

ACTIVIDADES 
EL MIÉRCOLES 7

ACTIVIDADES 
EL JUEVES 8

ACTIVIDADES 
EL VIERNES 9

ACTIVIDADES 
EL SÁBADO 10

ACTIVIDADES 
EL DOMINGO 11

Tres voces locales para 
abrir el festival a ritmo 
del rap: del melódico al 
aflamencado pasando por 
el clásico de los 80.

JUEVES  8 / 21 H

Desde la periferia 
de Barcelona sur-
gen Laüra Bonsái y 
Felinna Vallejo, dos 
raperas que forman 
un dúo urbano con 
letras llenas de crí-
tica social y empo-
deramiento.

JUEVES  8 / 22.30 H

LAS NINYAS 
DEL CORRO

Propuesta de rock vital y melancólico de 
las hermanas Marina y Teresa Iñesta con 
claras referencias a bandas míticas como 
Dover o Tahúres Zurdos.

SÁBADO 10 / 21 H

La catalana, una de las 
revelaciones del 2021, 
aterriza con un sonido 
que mezcla el rap y el 
bolero con el flamenco 
como base principal. 

SÁBADO 10 / 00 H

QUERALT  
LAHOZ

IVAN PUNTO G, 
LOBO GRIS & BRONE

REPION

Guillo Cosano, Leiroth, 
Mark Clark y Marco G, 
que hace tiempo que 
colaboran juntos en 
shows, proponen una 
música comercial y 
estimulante.

Son unos gamberros con
instrumentos en las manos. 
Han cambiado las letras a gran-
des éxitos para hacer un espec-
táculo delirante pero de calidad, 
que amenizan con disfraces.

DOMINGO  11 / 21 H

WIWI ROCK BAND

Exponentes del electro- 
pop petardo, están de
gira de su segundo 
álbum, con música y 
shows llenos de humor.

DOMINGO  11 / 22.30 H

LADILLA RUSA 

Dos amigos reencon-
trados que, después de 
ganar la última edición 
del concurso Clau d'Es-
tiu, vuelven con su pop-
rock y folk catalán.

VIERNES 9 / 21 H

SOM NÚVOL

Toque rumbero para 
pasar, según dicen 
ellos mismos, la mejor 
noche de tu vida con 
versiones de Estopa o 
Los Delincuentes.

VIERNES 9 / 22.30 H

CAPINÀS 

Con 24 años se ha convertido 
enuna de las estrellas del 
género freestyler en Catalunya, 
haciendo cantar a todo el 
mundo sus letras antirracistas 
y feministas.

VIERNES 9 / 00 H

SANTA SALUT

Ponte a cubierto si no 
quieres sufrir una llu-
via de éxitos comerci-
ales a cargo de este DJ 
que promete disfrute 
hasta que salga el sol.

VIERNES 9 / 01.30 H
DJ MONASTERIO

FESTIVAL JOVE RUDECANS                         PARQUE DE LA MARINA (AUDITORIO)

SÁBADO 10 / 01.30 H

NOCHE DE DJ'S 
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DIJOUS 8 / 18.30 H

SARDANES

       PLAÇA D'EUROPA
A càrrec de la Cobla Baix Llobregat.

DIJOUS 8 / 19 H

CANTADA DE CORALS

       CARRER DE SANT JOAN
Amb la Coral La Lira i el Cor Som i Serem.

DIJOUS 8 / 20 H
       ATRIUM VILADECANS
Espectacle farcit de música, balls i cançons a  
càrrec de l’Agrupació Mossèn Cinto Verdaguer.

TEATRE: LA FANTASIA 
ÉS NOSTRA

DIVENDRES 9 / 20 H

HAVANERES

       PLAÇA D'EUROPA
Neus Mar, una de les poques veus femenines 
del gènere, porta temes propis i populars.

DIVENDRES 9 / 22.30 H

CORREFOC

       PLAÇA DE LA VILA  
Nova tongada de foc i espurnes. Als diables 
locals se sumen el grup de percussió Sankofa 
i la Colla Bitxo, de Terrassa; la Cuca Fera, de 
Begues; els Fomarians, de Sant Climent; el Drac 
Enforcat, de Cornellà, i el Lleó Brumot, de Gavà.

DISSABTE 10 / 10-13 H

TROBADA DE PUNTAIRES

       RAMBLA MODOLELL
Diferents agrupacions d'arreu de Catalu-
nya se citen a Viladecans per demostrar 
l'art del punt de coixí.

DISSABTE 10 / 18 H

TROBADA CASTELLERA

       PLAÇA DE LA VILA
Els Castellers de Viladecans i els Castellers 
de Terrassa coronaran l'Ajuntament amb  
diferents castells.

DISSABTE 10 / 18 H

MOSTRA D'ENTITATS 
ANDALUSES

       PLAÇA D'EUROPA
Amb Zahara de la Sierra, Sierra Norte, Peña 
Bética Gavà-Viladecans i Raíces de Andalucía.

DIUMENGE 11 / 9 H

MATINADA DE GRALLERS

       PEL BARRI ANTIC
Els Grallers de Viladecans han convidat 
els veïns de l'Anguila, de Gavà, per aixecar  
tothom del llit i seguir la festa.

DIUMENGE 11 / 9.30-13 H

TROBADA GEGANTERA

       PLAÇA DE LA VILA
A les 9.30 h, ja es farà la plantada de les 
figures i, a partir de les 11.30 h, començarà 
la desfilada, que clourà amb una ballada de 
comiat a la plaça. L'Àlex, l'Eulàlia, el Josep i la 
Paquita estaran acompanyats pels gegants i 
capgrossos de les escoles locals.

DIUMENGE 11  / 10-14 H

MERCAT D'ART

       RAMBLA MODOLELL
Venda de manualitats i petites obres artísti-
ques a càrrec de l'Associació d'Arts i Oficis.

DIUMENGE 11  / 18 H

SARDANES

       PLAÇA DE LA VILA
A càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.

DIUMENGE 11  / 13 H

DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA

      TORRE-ROJA (PATI) 
Commemoració institucional amb 
ofrena floral i lectura de poemes.

DIJOUS 8 / 16 H

MAMULLADA

       PLAÇA DE LA VILA

Cercavila d’aigua a càrrec de la Colla del Mamut.

DIMECRES  7 / 20.30 H

CORREFOC JUVENIL

       PLAÇA DE LA VILA
Els Diables de Viladecans encenen la pòlvora 
a la festa, acompanyats per la Cia. Foc Gavà i els 
Diables de Casablanca de Sant Boi. Per segure-
tat, cal portar roba llarga i barret, tot de cotó.

Esclat de cultura popular

VILADECANS
Setembre 2022
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L'esport dona batec a la festa

DIJOUS 8 / 19.30 H
8È MEMORIAL SEBASTIÁN MOLINA

       CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
Partit de futbol entre els primers equips de la 
UD Viladecans i la UD Sector Montserratina.

DISSABTE 10 / 9-13 H
TORNEIG DE BÀDMINTON DE FM

       PODIUM VILADECANS JOAN MASGRAU
Inscripció: www.clubbadmintonviladecans.org

DIJOUS 8 / 21 H
TORNEIG DE PESCA DE FESTA MAJOR

       PLATJA DE CASTELLDEFELS
Ho org.: APD Viladecans.

DISSABTE 10 / 9-13 H
TORNEIG DE BITLLES DE FM

       PISTES DE CAN PASTERA
Per a esportistes federats. Inclou tirada popular.

DISSABTE 10 / 16-19 H
TROFEU DE NATACIÓ DE FM

       ATRIUM VILADECANS
Per a joves esportistes federats. 

DIUMENGE  11 / 9 H
CURSA ATLÈTICA POPULAR

       RAMBLA MODOLELL

I TAMBÉ... Torneig de voleibol de FM, el 
dissabte 17 de setembre, a les 9 hores, a 
Podium Viladecans Joan Masgrau

Un sabor únic per celebrar

DIJOUS 8 / 19.30 H

SHOWCOOKINGS  DE TOMÀQUET CHERRY PERA DE VILADECANS!

       RAMBLA MODOLELL

Elaboracions i degustacions amb aquest producte de proximitat singular i exquisit. 
Amb la col·laboració de Gremi d’Hostaleria i Cooperativa Agrícola. Vine a conèixer-lo! 

DIVENDRES 9 / 11 H CC VILAMARINA

DIVENDRES 9 / 18.30 H THE STYLE OUTLETS

A càrrec del Restaurant Can Batllori.

A càrrec de Can Martí PB Restaurant.

A càrrec del Restaurant La Candela.

I, a partir del 16 de setembre, gaudeix de la Ruta gastronòmica del Cherry de Viladecans 
en una sèrie d’establiments de restauració locals. Més informació a www.viladecans.cat.

Prèviament, a les 19 hores, s'hi farà la presentació de la campanya del cherry pera de Viladecans.

Dues distàncies de cursa 
competitiva (5 i 10 km), 
caminada (9.45 h) i proves 
infantils i iniciació 
(10.30 h). Inscripció: 
fins al 7 de setembre, 
en el web 
catvila.org.
Preu: 8 euros, 
cursa;  4 euros,  
caminada; 
3 euros, 
infantils; 
gratuït, 
iniciació.

PUNT LILA
DEL DIJOUS  8 AL DIUMENGE 11

PARC DE LA MARINA
Auditori del llac (punt estable)
Guinguetes-bar (punts de suport)

Per una Festa Major segura i lliure de masclisme i 
LGTBI-fòbia! Un espai de seguretat i al qual pots fer 
arribar qualsevol incident. També hi pots contactar 
des de qualsevol espai de la Festa Major a través de 
WhatsApp en el número 621 282 012. El punt  
estable estarà obert el dijous 8 i el diumenge 11,   
de les 21.45 h fins a la mitjanit, així com el 
divendres 9 i el dissabte 10,  de 20.30 h a  
les 3 de la matinada.

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS

l Programa FesTa la teva, per a la reducció 
de riscos associats al consum d’alcohol i 
altres drogues.
l Educadors/es de carrer, sensibilització 
per a un oci jove sa i cívic.
l Agents Cíviques, sensibilització per un 
oci cívic i informació i control d’espais 
lúdics.
       l  Inspecció sanitària d’establiments  
d’aliments i begudes.

Pots estar al dia de qualsevol canvi a través del nou canal de 
WhatsApp municipal. Dona't d'alta a viladecans.at/alta



Viladecans
som poble, soc ciutat.

Vine a conèixer 
el nou centre 
d’informació del 
Remolar-Filipines  
Dg.  2 d’octubre 
de 10 a 13 h 

Gaudeix de:

Recomanem venir en bicicleta!
Si vens en cotxe, l'hauràs de deixar 
a l'aparcament exterior de l'Espai 
Natural i caminar 2 km. 
Coordenades
GPS: 41.287994, 2.051697

Anellament científic

Taller de cants d'ocells

Taller de menjadores 
d'ocells

Taller de caixes niu

Activitat artística 
El Llibre gegant dels ocellsDia Mundial dels Ocells
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ESPAIS NATURALS

El litoral local, única ‘Platja 
Verge’ de la província de nou

Per vuitena vegada, l’entitat 
Ecologistes en Acció ha ator-
gat  a les platges locals del Re-
molar i Cal Francès el distin-
tiu de ‘Platges Verges’. Els 1,6 
km de litoral més propers a 
la veïna localitat del Prat són 
l’únic tram de costa reconegut 
amb aquesta distinció de to-
ta la província de Barcelona. 
Són unes platges que formen 
part de l’Espai Natural del Re-
molar-Filipines i, per això, no 
són tan accessibles ni comp-
ten amb serveis com la resta 
del front costaner. 

Els distintius es van entre-
gar el 18 de juliol a Tortosa i 
els van rebre divuit platges de 
set municipis, cinc d’aquests 
situats al Delta de l’Ebre.

La iniciativa posa en valor 
les platges que es mantenen 
en el seu estat natural, sen-
se afectacions per la inter-
venció de l’activitat humana. 
La tinenta d’alcalde de Me-
di Ambient, Encarna García, 
es va mostrar “molt conten-
ta per revalidar el distintiu", i 
va destacar que "posa en va-
lor tant  l’estat ecològic i de 

preservació del medi com  els 
esforços i la tasca de les admi-
nistracions per preservar les 

dunes i la biodiversitat i evitar 
la massificació en un lloc tan 
valuós i alhora tan fràgil”. 

La tinenta d'alcalde Encarna García, amb la bandera distintiva

Setembre 2022    VILADECANSMedi Ambient
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Pol Elvira, el jove més 
ràpid de Catalunya

Atletisme

És la bala catalana de la nova for-
nada de l’atletisme espanyol. Pol 
Elvira va parar el cronòmetre en 
deu segons i 59 centèsimes el 9 de 
juliol en un míting a Lleida. Nou 
rècord català dels 100 metres llisos 
en categoria sub-18. I sisena millor 
marca espanyola de la història en 
edat juvenil. 

El velocista del Club Atletisme 
Viladecans, tot i mostrar-se “su-
percontent”, parla amb humilitat 
d’una fita que ja havia aconseguit 
en categories inferiors: “Els rècords 

te’ls pot treure un altre, però les 
medalles no, i aquestes han de ser 
el meu objectiu”. Enguany a ell se 
li han resistit a causa d’una lesió 
que el va deixar fora del campionat 
de Catalunya i el va afectar per al 
d’Espanya, on va acabar cinquè. 

UNA RECOMANACIÓ PREMONITÒRIA
Als seus encara setze anys, aquest 
veí del barri de la Torre-roja –que va 
entrar de ben petit a l’atletisme 
perquè li va “recomanar la mestra 
d’Educació Física” en veure les 

seves aptituds i velocitat–, toca de 
peus a terra. Sap que ha de seguir 
“lluitant dia rere dia”, però no re-
nuncia a somiar amb representar 
a Espanya en un gran torneig, "com 
un Mundial o uns Jocs Olímpics”. I ja 
anem advertits amb la seva trajec-
tòria: on posa l’ull, posa la bala. 

Un altre jove atleta viladecanenc, 
Sergi González, es va proclamar 
al juliol subcampió de Catalunya 
en els 400 metres llisos en la 
categoria sub-20, tot igualant  
la mateixa posició que el 2021 
havia assolit en sub-18. 

L'atleta va batre el rècord català sub-18 als seus setze anys

Martina Navarro va tornar del Cam-
pionat d’Espanya infantil d’Estiu  
–disputat a La Rioja al juliol– amb 
quatre medalles al coll, igual que 
l’any anterior en categoria aleví.

En cinc proves disputades, la 
nedadora del Natació Viladecans 
va obtenir un magnífic botí: dos 

ors, una plata i un bronze. Es va 
imposar amb autoritat en els 200 
estils i amb suficiència en els 50 
lliures, mentre que en 100 braça va 
ser segona després de fer una gran 
remuntada i en 400 estils va aca-
bar tercera, tot i haver liderat gran 
part de la prova. Una quarta plaça 
en els 200 braça va evitar el ple. 

DESPRÉS D'UN GRAN TORNEIG CATALÀ
Uns dies abans, la jove del Club Na-
tació Viladecans ja s’havia procla-
mat campiona de Catalunya en cinc 
modalitats: 50, 100 i 200 lliures, 100 
braça i 200 estils. Per al club local, 
Marc Navarro també va assolir 
al torneig català la plata en els 400 
estils i el bronze en el relleu 4x100, 
amb el propi Navarro, Arnau Rome- 
ro, Julen Junco i Unai Carballar. 

L’adéu de Laia Lamana a les catego-
ries de base de la selecció espanyola 
de bàsquet va ser en gran, com a 
campiona d’Europa. La viladeca-
nenca es va penjar amb Espanya 
la medalla d’or al torneig conti-
nental disputat al juliol. A Hongria, 
el combinat nacional va recupe-

rar la corona europea que havia 
guanyat en altres vuit ocasions (la 
darrera, l’any 2018). Espanya es va 
imposar en tots set partits que va 
disputar, obtenint el títol en vèn-
cer a la final a Txèquia (47-42). 

AMB UN PAPER ACTIU
La base va jugar una mitjana de 
dotze minuts per partit i va tenir 
un protagonisme especial en la 
primera fase del torneig, en la qual 
va sumar 9,3 punts en promig. Va 
ser la màxima anotadora espanyo-
la en el duel davant Polònia i la que 
més assistències va fer a semifinals 
davant d’Itàlia, l’anterior campiona. 
Una cirereta daurada per a una 
etapa de vuit anys per diferents ca-
tegories de la selecció que Lama-
na qualifica com a una “bogeria”. 

Natació

Martina Navarro no té aturador
Bàsquet

Laia Lamana, campiona d’Europa

La jove, amb els metalls nacionals Un or per culminar una llarga etapa

Actualitat Esport i salut

Amb només deu anys, Berta Clavijo 
s’ha penjat la seva primera medalla 
nacional amb l’equip aleví de na-
tació artística del CN Kallípolis. Al 
Campionat d’Espanya celebrat al 

juliol a les Balears, el conjunt va 
quedar segon en combo lliure. Berta 
segueix així els passos de la seva 
germana Lara, que va fer el mateix 
en aquesta categoria l'any 2020. 

NATACIÓ ARTÍSTICA

Berta Clavijo es penja la plata nacional

L'escola Ban Chum va tancar la tem-
porada amb tres medalles d'or i cinc 
de bronze en el Campionat de Cata- 
lunya de Promoció de Poomsaes. Van 
ser campiones Noa Llamas (infantil), 

Marina Aisa (júnior) i Laura Pérez 
(máster). I també van pujar al podi 
Raúl Rodríguez (infantil), Noa Gar-
cía i Iván Aisa (cadet); Iván Delgado 
(júnior) i David Corral (màster). 

TAEKWONDO

Vuit medalles catalanes per al Bam Chun
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Joel Plata estrena títol nacional 
Gimnàstica artística setmanes abans en els Jocs Medi-

terranis, el viladecanenc del Club 
Gimnàstic Sant Boi arriba al sostre 
nacional als seus 24 anys. El seu 
triomf el va sustentar en uns 
exercicis magnífics d’anelles i de 
paral·leles i també destacar en els 
de terra i salt de poltre. 

Tres vegades havia pujat al podi 
nacional, però mai fins ara havia 
arribat a l’esglaó més alt. Joel Plata 
es va proclamar al juliol campió 

d’Espanya absolut del concurs 
complet de gimnàstica artística. 

En un estat de forma especta-
cular, ja es va penjar la  plata unes 

Orgull al quadrat. Les viladeca-
nenques Carla Segura, Beatriz 
Alonso i Alba López van aconse-
guir amb Espanya igualar la millor 
classificació en la història del país 
en un Europeu, el cinquè lloc, i ho 
van fer a casa.

Per primera vegada, la compe-
tició continental es va disputar a 
Espanya, i per això el resultat te-
nia “un gran valor sentimental”, 
segons explicava Alonso. Espanya 
ja havia acabat cinquena sis vega-

des més: la primera el 1979 i l'últi-
ma, l'any passat.

EL PODI PASSA PER VILADECANS
Viladecans va gaudir durant cinc 
dies de juliol del millor softbol del 
continent, ja que l'estadi olímpic 
va acollir divuit partits del torneig, 
que es va jugar també a Sant Boi, 
Barcelona i Gavà. A la ciutat es van 
poder veure setze de les 21 selec-
cions participants, entre elles les 
tres que van acabar al podi: Països  
aixos, Gran Bretanya i Itàlia.

L'alcalde Carles Ruiz va partici-
par en l'entrega de medalles i va re-
bre una samarreta commemorativa 
que la selecció espanyola va lliurar a 
la ciutat per acollir el campionat. 

Gran amfitriona
Espanya iguala el seu millor resul-
tat continental en el primer Eu-
ropeu disputat a casa, amb Vila- 
decans entre les seves quatre seus.

Softbol

EQUIPAMENTS

Tot just 30 anys després de 
ser subseu olímpica, el Mu-
nicipal de Beisbol ha estrenat 
un rentat de cara de les seves 
instal·lacions. L’Ajuntament 
ha millorat les graderies, les 
xarxes i proteccions del camp 
i els paviments, tancaments i 
espais de l’edifici principal. 

Joan Rodríguez, president 
del Beisbol Viladecans, asse-
gurava en la inauguració insti-
tucional al juliol (a la foto) que 
“la remodelació fa goig” i que 

l’estadi està en sintonia “amb 
un club que seguirà donant el 
màxim”. Per la seva part, l’al-
calde Carles Ruiz va mostrar 
“l’orgull perquè Viladecans 
tingui les millors instal·lacions 
de beisbol i softbol d’Espanya” 
i va apuntar que això “ajuda a 
l’objectiu d’incrementar l’es-
port femení a la ciutat”.

La inversió ha estat de 380 
mil euros, un terç dels quals 
finançats per la Generalitat a 
través del fons PUOSC. En els 

darrers cinc anys, l'Ajuntament  
ha invertit 577.000 euros més 
en altres espais de l’equipament 

esportiu, com el camp de softbol 
i les pistes d’escalfament del 
Club d’Atletisme Viladecans. 

Reforma al camp de beisbol

A dalt, el Suïssa-Bèlgica; a sota, les locals entreguen la samarreta a l'alcalde

Plata alça el trofeu de campió
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GRUPS POLÍTICS 

EN EL PLE MUNICIPAL

No estàs sola, 
Viladecans et cuida  

La soledad es un sentimiento sub-
jetivo, sin duda, relacionado con los 
valores y el tiempo que en las culturas 
mediterraneas dedicamos a las rela-
ciones familiares y de amistad.

En las ciudades modernas, el uso 
del tiempo juega un papel crucial en 
cómo vivimos la Ciudad. Hoy vamos 
corriendo, aunque sea para ir a nin-
guna parte. Tenemos ciudades fre-
néticas que nos desvinculan como 
comunidad y nos aíslan como indi-
viduos. No hay tiempo ni para cui-
darnos ni de cuidar. No hay tiempo 
para convivir ni para vivir. La Ciudad 
funciona con ansiolíticos, café y sole-
dad no deseada.

Aunque se asocia a gente mayor, 
la soledad no es una epidemia de 
mayores. Por diferentes motivos, 
esa sensación afecta especialmente 
a los jóvenes que se enfrentan a las 
incertezas de la transición a la vida 
adulta, y a los mayores que afrontan 
problemas de la edad o la pérdida de 
personas queridas.

Per a algunes persones, la solitud és 
una situació triada, però per a la gran 
majoria és un sentiment amb con-
seqüències emocionals negatives. No és 
un problema individual, sinó social.Un 
problema que no entén d’edats per al 
qual cal buscar respostes i solucions.

Viladecans et cuida és una estra-
tègia de ciutat per a treballar junts i 
juntes en la prevenció de la solitud no 
desitjada a la nostra ciutat, per afavo-
rir la nostra forma de relacionar-nos, 
millorar el benestar de la nostra gent i 
per a fer bo allò que va dir Bécquer de 
"la soledad es muy hermosa cuando 
se tiene alguien a quien decírselo.” 

Queremos más 
Viladecans 

En el pleno extraordinario celebrado el 
13 de julio, Podemos puso de manifiesto 
las deficiencias e incumplimiento de los 
acuerdos adoptados por parte del equipo 
de gobierno. Hemos expuesto parte del 
modelo de ciudad que presentamos en 
nuestro programa electoral. Encontramos 
que faltan acciones en materia de convi-
vencia, residuos, vivienda y movilidad.

Desde nuestro grupo, cuando habla-
mos de feminizar la política lo queremos 
para todos sus ámbitos, lo que significa, 
muy en particular, cuidar de la gente, co-
mo por ejemplo un servicio de odontolo-
gía municipal que haga que una sonrisa 
no sea una cuestión de clase social. La 
Red de Seguridad es nuestra aportación a 
garantizar que nuestras instituciones cui-
den eficientemente a los ancianos, acom-
pañen en el desarrollo pleno de la gente 
con diversidad funcional y sus familias y 
de los cuidados a la infancia. En resumen, 
que todas las personas puedan desarrollar 
su proyecto de vida de una forma digna.

Hace tres años que iniciamos este man-
dato con la firme voluntad de contribuir a 
mejorar nuestro municipio. Hace tres años 
que asistimos pleno a pleno a adhesiones 
a planes, declaraciones de intenciones y 
proyectos ambiciosos que se quedan en 
eso, declaraciones de intenciones y pro-
yectos ambiciosos. Desde Podemos Vi-
ladecans hemos arrimado el hombro 
siempre, con actitud constructiva, y reci-
bimos con entusiasmo proyectos como el  
Vilawatt, un proyecto que vemos encallado 
y al que no se le da el impulso suficiente.

Debemos encaminarnos hacia otro 
modelo de movilidad más sostenible con 
el medio ambiente, donde podamos disfru-
tar de nuestra ciudad con un aire limpio, 
donde la ocupación del espacio público sea 
mayoritariamente de las personas y no de 
los coches. Pacificando las calles para que 
sea un lugar de encuentro y convivencia de 
vecinos y vecinas, para que tengamos un 
Viladecans para vivirlo, más Viladecans. 

Encarna 
García

Ramón
Espejo

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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Els joves tenen 
la resposta

 
En política escoltar és l’única manera 
de prendre decisions útils, que tinguin 
en compte les necessitats de tothom. 
Fa poc em vaig trobar amb un grup de 
joves, quan els vaig preguntar què mi-
llorarien de Viladecans el primer que 
em van dir va ser “arbres”. Resposta 
reveladora. Perquè per molt que l’al-
calde asseguri que tenim molts arbres 
i en planten de manera constant, els 
fets són uns altres.

Una cosa és el discurs del govern 
local (PSC+Comuns) i l’altra la crua 
realitat. L’últim exemple l’hem trobat 
en el Ple de juliol, on els dos socis van 
votar en contra d’una moció d’ERC 
per reformular el projecte de passeig 
marítim de manera que fos respectuós 
amb l'entorn. Han tret del fons del ca-
laix un expedient del 2010 que preveu 
enllosar el nostre litoral per trams. 
Presumeixen de platges verges, però 
per darrere impulsen obres que van en 
contra de la renaturalització de la pi-
neda i el sistema dunar, especialment 
fràgil en un context de regressió de 
la sorra i augment del nivell del mar. 
Hem de deixar de viure d’esquenes a 
la platja, però de manera sostenible i 
respectuosa.

Protegir el nostre entorn natural i 
plantar arbres no pot ser un recurs re-
tòric per quedar bé, ha de ser un com-
promís ferm. Perquè ens hi juguem el 
present i el futur. Un futur d’uns joves 
que, a banda de viure amb angoixa la 
deriva climàtica, se senten expulsats 
de Viladecans. Gairebé sense oferta 
d’oci juvenil i encara menys a l’agost. 
Per no parlar d’una Festa Major que 
exclou la seva participació activa en la 
programació i gestió de les activitats. 
Escoltem el jovent, però sobretot fem-
lo protagonista. 

Rebelión en las aulas 
 

Aunque en el título de la antigua pelí-
cula de 1976 Sidney Poitier tenía que 
afrontar una rebelión de sus alumnos, 
yo utilizo el título para presentaros la 
rebelión que Viladecans está viviendo 
en sus aulas gracias a las novedades que 
nos trae el nuevo curso 2022-2023.

Los y las socialistas hemos priori-
zado la educación de calidad en nues-
tra ciudad como la mayor de las he-
rramientas generadoras de igualdad 
de oportunidades para que cada per-
sona pueda desarrollar su plan vital.

En quince años hemos dado la vuel-
ta a los resultados, situándonos ac-
tualmente por encima de la media ca-
talana en resultados académicos. Este 
esfuerzo es comunitario. Las AMPA y 
AFA, los y las docentes, los servicios, 
y la apuesta económica del Ayunta-
miento han convertido Viladecans 
en un ecosistema educativo innovador.

Este curso lo empezaremos con las 
smart classroom en marcha. Este pro-
yecto municipal convierte las aulas 
de los colegios en clases adaptadas 
a la nueva realidad. Fomentando la 
atención y motivación de los y las 
alumnas, sumando una tecnología 
más orgánica, generando espacios 
cómodos donde aprender es más 
divertido.

El proyecto sólo ha empezado, y 
sin parar iremos convirtiendo todas 
las clases, los patios y los entornos de 
los colegios en espacios modernos, 
innovadores y al servicio de la edu-
cación de calidad que merecemos.

Buen inicio de curso a todos y to-
das, familias, docentes y en especial 
las y los alumnos, que son siempre 
los protagonistas. 

Bàrbara
Lligadas

Gisela
Navarro

Sabemos 
qué necesita

Viladecans 

Acabamos el anterior curso político in-
tensamente con la celebración del pleno 
ordinario de julio y el pleno extraordi-
nario del estado de la ciudad. También, 
con gran actividad a pie de calle con las 
carpas ciudadanas en Eixample Centre 
y Torre Roja. Creemos que las necesida-
des reales de los vecinos de Viladecans 
se conocen acercándose a los barrios y 
escuchando de primera mano sus de-
mandas. Es evidente que el equipo de 
gobierno no lo está haciendo, ya que, en 
el pleno extraordinario del estado de la 
ciudad, pudimos ver una cierta distor-
sión entre la realidad que viven día a día 
los vecinos de Viladecans y el discurso 
triunfalista del equipo de gobierno.

Es evidente que en Viladecans no to-
do se ha hecho mal en estos tres años, 
pero creemos, que hace falta por parte 
del equipo de gobierno más autocritica y 
escuchar más a los vecinos. Desde nues-
tro Grupo Municipal hemos realizado 
siempre una oposición constructiva, 
haciendo propuestas para la mejora de 
la vida de los viladecanenses. Hemos 
puesto de relieve la mala situación del 
servicio de limpieza y estado de las calles 
y recogida de basuras, el aumento de 
algunos delitos y la sensación de falta de 
seguridad, la urgente necesidad de vi-
vienda social, de la situación preocu-
pante de algunas entidades de Vilade-
cans por la falta de espacios para realizar 
sus actividades, la falta de iluminación 
y aparcamiento que complica el día a 
día de los vecinos, etc. Y todo ello, con 
propuestas o ideas para su mejora.

Arrancamos el último tramo de la le-
gislatura con la ambición de seguir traba-
jando y de que sean tenidas en cuenta las 
propuestas que, también como vecinos 
de Viladecans, tenemos para la ciudad. 

José Luis
de la Rosa
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ACTIVITATS 
PER A JOVES 

ACTIVITATS 
PER A ADULTS 

ACTIVITATS 
FAMILIARSPER A JOVES 

ACTIVITATS 
PER A ADULTS 

ACTIVITATS 
FAMILIARS

setembresetembre

divendres 2divendres 2
Festa de Barri de
l'AV Hospital Roca

Actuacions musicals de La 
Sabandija i Alba, entre d'altres. 
Ho organitza: AV Hospital-Roca. 
Hi col·labora: Ajuntament.
21 h, carrer de Ferran i Clua

Taller: Cosmètica natural
Per apredre a fer productes 

cosmètics no perjudicials per als 
animals, el medi i la persona.Cal 
portar petits envasos. Inscripció 
a viladecans.cat/agenda.
10.30 h, Viladecans Repara 
(Deixalleria Municipal)

dissabte 17dissabte 17

Taller: Tresors del mar
Activitat familiar per co- 

nèixer més l'ecosistema marí. 
Inscripcions per ordre d'arribada 
fins a omplir aforament. Ho org.: 
Consorci Delta del Llobregat.
11.30 h, Espai Natural Remolar-Filipines

dissabte 3dissabte 3

Festa de Barri de
l'AV Hospital Roca

Nova nit musical amb el Cor 
Zahara de la Sierra, sevillanes i 
orquestra. Ho org.: AV Hospital-
Roca. Hi col·labora: Ajuntament.
21 h, carrer de Ferran i Clua

divendres 16divendres 16

Concert d'Irene Salmerón
Dins del cicle Creació Local, 

presenta el seu nou disc El prin- 
cipio. Preu: 8-10 euros. 
20 h, Atrium Viladecans

diumenge 18diumenge 18

Itinerari patrimonial:
Camí de Miramar

Ruta guiada i comentada per 
descobrir la història dels camins 
de la Serra de Miramar. Cal ins- 
cripció en el telèfon 93 707 72 87 o  
patrimonicultural@viladecans.cat.  
Ho org.: Museu de Viladecans. 
9.30 h, plaça de la Vilasortim

Exposicions

DEL 7 DE SETEMBRE AL 
2 D'OCTUBRE
Riberas
El pintor Manuel Rivera, 
que ha participat en impor-
tants exposicions internaci-
onals i a la fira ARCO, retra-
ta espais de frontera entre 
Espanya i el Marroc, a les 
dues ribes del Mediterrani.
TORRE DEL BARÓ

DL.-DV.: 9-14 H. CAPS DE SETMANA I 
FESTIUS TANCAT (EXCEPTE DEL 8 A 
L'11 DE SETEMBRE)

TOT EL MES DE SETEMBRE
Renovem Ca n'Amat
Mostra sobre la reforma de 
l'històric edifici del Museu 
de Viladecans, instal·lada 
en grans cubs expositius.
RAMBLA MODOLELL

diumenge 4diumenge 4
Aplec de Sant Ramon
Caminada popular fins a 

l’ermita, on hi haurà activitats 
de cultura popular i el pregó de 
la celebració. Amb la participació 
de la Colla del Mamut i dels Cas- 
tellers de Viladecans.
9 h, pl. de l'Escoltisme (Torre-roja)

Festa de Barri de
l'AV Hospital Roca

Activitats infantils, xocolatada i 
festa de l'escuma. Ho organitza: 
AV Hospital-Roca. Hi col·labora: 
Ajuntament.
10-13.30 h, carrer de Ferran i Clua

Dansa: I-Human
Dins del cicle Creació Local, 

a càrrec de la companyia LP 
Dansa. Preu: 8-10 euros. 
20 h, Atrium Viladecans

Bicicletada  urbana
Amb motiu de la Setmana 

Europea de la Mobilitat. Poste- 
riorment a la passejada, hi hau- 
ran activitats familiars. Ho 
organitza: Ajuntament.
11 h, parc de la Marina (llac gran)

Visita guiada a la
 Maresma de les Filipines

Inscripcions per ordre d'arribada 
fins a omplir aforament. Ho org.: 
Consorci Delta del Llobregat.
11 h, Espai Natural Remolar-Filipines

Jugateca Ambiental
Recursos lúdics i taller 

infantil relacionats amb la natu- 
ra. Ho organitzen: AV Parc Torre 
Roja, AMB i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

Contacontes: Contes de
la Roda del temps

Dins del programa Museucontes, 
contacontes a càrrec d’Alícia Moli- 
na. Inscripció en el 93 707 72 87 o 
patrimonicultural@viladecans.cat. 
Ho org.: Museu de Viladecans. 
12 h, Torre del Baró

Teatre: Òperbooking
Dins del cicle Creació Local, 

a càrrec de la companyia Modus 
Operandi. Divertida comèdia 
sobre un grup de turistes de 
viatge. Preu: 8-10 euros. 
19 h, Atrium Viladecans

Tertúlies filosòfiques:
La seducció

Espai de reflexió compartida 
sobre l'origen, els mecanismes i 
la creixent necessitat d'aquesta 
virtut en un món cada dia més po- 
laritzat. Inscripció en el 937077294 
o b.viladecans@diba.cat. Ho org.: 
Biblioteca de Viladecans.
18.30 h, Biblioteca de Viladecans 
(Institut Josep Mestres)

Taller de conversa 
en anglès

Dues sessions al mes. Inscripció a 
b.viladecans@diba.cat o en el telè- 
fon al 937077294. Ho organitza: 
Biblioteca de Viladecans.
17.30 h, Biblioteca de Viladecans 
(Institut Josep Mestres)

7-11 set

+ info: pàgines 19-26
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diumenge 2diumenge 2

octubreoctubre

dissabte 1dissabte 1

Teatre: Jaleiu
A càrrec del pallasso 

Guillem Albà & La Marabunta. 
estimar o no estimar, aquesta 
és la qüestió. Preu: 15-20 euros. 
20 h, Atrium Viladecans

Més informació i novetats a www.viladecans.cat

dimarts 20dimarts 20
Jornada per a famílies:
Igualtat i educació

Explicació dels serveis, recursos 
i activitats a la ciutat sobre 
igualtat i treball en grup per 
definir noves accions, també 
relacionades amb la prevenció 
de la violència de gènere. Ho 
organitza: Ajuntament.
17.15 h, Escola Can Palmer

Taller: Fem Mel
Un apicultor professional 

ens ajuda a conèixer l'apassionant 
món de les abelles. Inscripció a 
educació@anthesisgroup.com o 
en el telèfon 93 851 51 58. Ho org.: 
Ajuntament.
11 h, Casa de les Abelles

diumenge 25diumenge 25

dimacres 21dimecres 21

Comic Club: Túnels, 
de Rutu Modan

L'obra de la premiada il·lustradora 
israeliana és la protagonista aquest 
mes del club de lectura de còmics.
Inscripció a b.viladecans@diba.cat 
o en el telèfon 937077294. Ho org.: 
Biblioteca de Viladecans.
18.30 h, Biblioteca de Viladecans 
(Institut Josep Mestres)

dijous 29dijous 29

L’Hora del Conte: 
Contes de set vides

Per a infants a partir dels quatre 
anys. Inscripció en el 93 707 72 94 
o b.viladecans@diba.cat. Ho org.:  
Biblioteca de Viladecans.
18 h, Biblioteca de Viladecans
(Institut Josep Mestres)

divendres 23divendres 23

Teatre: Amor³,
Shakespeare al cap

Dins del cicle Creació Local, a 
càrrec de la companyia Fac-òF. 
A través dels sonets de Shakes- 
peare, tres tipus d'amor discu- 
teixen per arribar a un acord: 
estimar o no estimar, aquesta 
és la qüestió. Preu: 13-15 euros. 
20 h, Atrium Viladecans

Dansa: Tamashï
Dins del cicle Creació Local, 

a càrrec de la ballarina Isabel 
Ollé. Una ànima que crida ser 
lliure i dona forma als seus 
moviments al ritme d'un cello.
Preu: 8-10 euros. 
20 h, Atrium Viladecans

dissabte 24dissabte 24
Monòleg d'humor: 
Sobras

A càrrec d'en Ferran Rodríguez.  
Els pensaments de un sensesostre
sobre com sobreviure cada dia 
en un món boig que conjuguen 
humor i reflexió. Ho organitza: 
Ajuntament.
19 h, Ateneu de Cultura Popular
Can Batllori

Teatre: Temps salvatge
Una obra colpidora sobre 

el límits humans, representada 
per l’Agrupació Mossèn Cinto 
Verdaguer. Recomanada per a 
majors de setze anys. Preu: 8-10 €.
20 h, Atrium Viladecans

Taller: Els cinc sentits
Activitat familiar en què, 

amb els ulls tapats, s'experimen- 
ten els sentits a la natura. Inscrip- 
cions per ordre d'arribada. Ho  
org.: Consorci Delta del Llobregat.
11.30 h, Espai Natural Remolar-Filipines

Itinerari vivencial a 
la pineda del Remolar

Inscripció al telèfon 93 851 51 58 
a educació@anthesisgroup.com. 
Ho org.: Ajuntament.
11.30 h, Espai Natural Remolar-Filipines

Jugateca Ambiental
Recursos lúdics i taller 

infantil relacionats amb la 
natura. Ho organitzen: AV Parc 
Torre Roja, AMB i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

Concert de Paco Candela
Un dels cantants de copla 

més populars de l'actualitat. 
Preu: 35-42 euros. Ho organitza: 
Radio Tele Taxi.
19 h, Atrium Viladecans

Taller: Investiguem 
les abelles

Activitat per a infants des dels set 
anys per aprendre, experimentar i 
crear. Inscripció en el 93 851 51 58 
o educació@anthesisgroup.com. 
Ho org.: Ajuntament.
11 h, Casa de les Abelles

Jugateca Ambiental
Recursos lúdics i taller in- 

fantil relacionats amb la natura. 
Ho organitzen: AV Parc Torre 
Roja, AMB i Ajuntament.
11.30 h, parc de la Torre-roja

Dia Mundial dels Ocells
Marató de tallers i activi-

tats relacionats amb les aus. No 
cal inscripció. Ho org.: Consorci 
Delta del Llobregat, AMB i 
Ajuntament.
11 h, Casa de les Abelles

Teatre infantil: 
Italino Grand Hotel

La vida i els somnis d'un home 
que treballa a la bugaderia d'un 
hotel. A càrrec de la companyia 
La Tal. Recomanada per a infants 
a partir de cinc anys. Preu: 7-10 €.
12 h, Atrium Viladecans

dilluns 3dilluns 3

Col·loqui: Defensa dels 
drets humans al món

Dins del programa Ciutats Defen- 
sores dels Drets Humans. Ho org.: 
Fons Català de Cooperació i Comis- 
sió Catalana d'Ajuda al Refugiat, amb 
la col·laboració de l'Ajuntament.
9.30 h, Atrium Viladecans

dimecres 5dimecres 5

Club de Lectura 
de Narrativa

Conversa sobre el llibre La mitad 
evanescente, de Brit Bennett, amb 
la presència de l'autor.Inscripció 
a b.viladecans@diba.cat. o en el 
937077294. Ho org.: Biblioteca.
18.30 h, Biblioteca de Viladecans
(Institut Josep Mestres)

dimecres 28dimecres 28

Club de Lectura 
Feminista

Conversa sobre el llibre L'abocador, 
d'Eva Maria Garrigosa, amb la 
presència de l'autora.Inscripció a 
b.viladecans@diba.cat. o en el telè- 
fon 937077294. Ho org.: Biblioteca.
18.30 h, Biblioteca de Viladecans
(Institut Josep Mestres)

Setembre 2022    VILADECANS
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facebook.com/ajuntamentdeviladecanswww.viladecans.cat

comunitat
Bibliorecomanacions

La primera novel·la negra 
de Pierre Lemaitre, diver-
tida i immoral, s'edita per 
pimera vegada en castellà. 

La gran serpiente

PIERRE LEMAÎTRE  
ED. SALAMANDRA. BARCELONA: 2022.
317   PÀG.  <N LEM> 

El popular divulgador en 
xarxes El Barroquista ens 
apropa una nova manera 
d'acostar-nos a l'art.

Otra historia del arte 

MIGUEL ÁNGEL CAJIGAL VERA 
ED. PLAN B. BARCELONA: 2021.
237  PÀG.  <7.03 CAJ > 

Els rius més llegendaris 
del planeta explicats amb 
tot luxe als infants. 

Ríos del mundo 

VOLKER MEHNERT  
LIBROS DEL ZORRO ROJO. BCN: 2021 
48 PÀG.  <I551.4 MEH >

A CÀRREC DE BIBLIOTECA DE VILADECANS

El rebost de la memòria

El setembre és època de retorn d'es-
colars a les aules després de l'estiu. 
A finals de la dècada dels anys 1950, 
però, això era ben diferent d'ara: 
un autèntic maldecap. Viladecans 
només tenia un centre públic –les 
escoles Nacionals, ubicades a 
la Casa de la Vila– i dos de privats, 
–ambdós religiosos: el Col·legi 
Modolell, per a nens, i l’escola de 
la Sagrada Família, per a nenes–.

Les necessitats de construcció 
d’un nou centre públic a Vilade-
cans, a conseqüència de l’allau 
immigratòria, s’havia convertit en 
una urgència. Abandonada la pos-
sibilitat d’ampliació de les aules a 
la Casa de la Vila, la solució final 
es va trobar en el projecte d’una 
nova escola per a nens. 

Les obres van ser sufragades per 
la industrial Àngela Roca i Soler. Així,  
per la Festa Major d’Estiu del 1958, 
s'estrenava el nou Grupo Escolar 
Ángela Roca, inicialment dedicat 
a encabir els nens de les escoles 
graduades. El seu primer director 
va ser Josep Mestres i Busquets, 
que d’aquesta forma tornava com 
mestre a Viladecans. Allà, van co-
mençar també a exercir altres mes-
tres: Andrés García, Enric Llorens 

UNA DÈCADA D'ESCLAT D'ESCOLES

A CÀRREC DE L’ARXIU MUNICIPAL.  
AUTORIA FOTOGRÀFICA DESCONEGUDA.
AMVA, COL·LECCIÓ COL·LEGI SANT GABRIEL

o els senyors Sánchez i Olmo.
Dos anys després es va fer un 

centre públic per a noies que també 
va ser pagat per l’empresa Roca. 
Inaugurat el setembre del 1960, va 
tenir entre les seves primeres mes- 
tres a Juliana Corral–com a respon-
sable–, a més de Concha Pocino, 
Carmen Biendicho, Teresa Llobet 
o Edelia Hernández, entre d'altres. 

Però els nous centres es van 
quedar curts davant la nombrosa 
arribada de famílies amb infants 
a la ciutat. La primera solució va 
ser la multiplicació d’aules a la 
nova escola Àngela Roca. Però 
l’any 1965 es va haver de recórrer 
a barracons prefabricats per crear 
una escola al nou barri del Poblat 
Roca, que ja reunia nens i nenes.

A finals de la dècada dels 
anys seixanta, molts infants van 
acabar en els centres privats, que 
havien crescut en nombre i espais.  

Entre 1958 i 1969 es 
van obrir vuit centres  
educatius i altres dos 
es van ampliar

El hermano Santiago Santamaría forma el 
grup d’alumnes que havien d’entrar al col·legi 
Modolell, cap al’any 1965.

El col·legi de les Monges va afegir 
un pis més al seu edifici a partir 
d’unes obres també sufragades 
per la família Roca, l’any 1968. I el  
Col·legi Modolell havia obert un 
nou centre un any abans, i podia 
oferir estudis de formació profes-
sional i batxillerat. 

En aquella època, van néixer el 
Colegio Santo Tomás, dirigit per Se-
rafín Serrano; i el centre associat a 
la Institució Cultural Gregal, obert 
per Luciano Garcés; tots dos al 
barri de Can Batllori l'any 1966. I al 
barri de Sales, el Liceo Viladecans 
(1968) –amb l’empenta de Carlos 
Roque–, a la carretera del Prat, així 
com el parvulari de las Lejías. Tam-
bé a Alba-rosa l'any 1969 donava les 
primeres passes el Liceo Albarrosa, 
dirigit per Antonio Cruz. 

MIRA MÉS 
FOTOS SOBRE 
LA HISTÒRIA 
LOCAL DE 
L'EDUCACIÓ

QR
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RECEPTA SALUDABLE

Amanida de figues 

/ 1 / Posem dues cullerades 
d’oli a la paella a foc suau i 
escalfem les figues netes i 
tallades a quarts. 
/ 2 / Afegim el vinagre, la 
mel, la sal i el pebre, i ho 
remenem tot un parell de 
minuts. Reservem. 
/ 3 / Muntem l’amanida 
amb els brots d’enciam 

i les fulles d’espinacs, el 
formatge tallat a daus i el 
pernil. 
/ 4 / Afegim les figues a 
l’amanida. Piquem les fulles 
d’alfàbrega i les barregem 
amb l’oli d’oliva, les 
avellanes, oli i sal. Amanim 
amb aquesta barreja i 
servim.

PREPARACIÓ  PAS  A  PAS  (20 MINUTS)

l 500 g de figues
l 200 g de formatge feta
l 150 g d'encenalls de pernil
l Fulles d’enciam i d’espinacs
l Fulles d’alfàbrega

l 100 g d’avellanes trinxades
l 45 ml d’oli d’oliva verge
l Una cullerada de mel
l Una cullerada de vinagre
l Sal i pebre

INGREDIENTS (4 PERSONES)

AQUEST MES CUINEM AMB... FIGUES 
Aquesta fruita característica de la dieta mediterrània 
és molt indicada en persones amb el colesterol elevat o 
amb problemes de restrenyiment. És sobretot rica en ai-
gua, sucres i fibra. Consumida fresca és rica en vitamines 
hidrosolubles (vitamina C i del grup B) mentre que seca 
destaca per concentrar minerals, com el calci, potasi i 
magnesi. És de fàcil digestió i té efecte laxant.

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

Setembre 2022    VILADECANS

Dj 1 setembre Farmàcia Uriz
Dv 2 setembre        Farmàcia de la Riera
Ds 3 setembre Farmàcia Berga
Dg 4 setembre  Farmàcia Nicolás
Dl 5 setembre Farmàcia Uriarte
Dt 6 setembre Farmàcia Culleré
Dc 7 setembre Farmàcia Rocabeyera
Dj 8 setembre  Farmàcia Vilamarina
Dv 9 setembre Farmàcia Berga-Culleré
Ds 10 setembre Farmàcia Vilà
Dg 11 setembre Farmàcia Martínez
Dl 12 setembre  Farmàcia B. del Romero
Dt 13 setembre  Farmàcia Garrido
Dc 14 setembre Farmàcia Berga

Dj 15 setembre     Farmàcia Sala-Garcia
Dv 16 setembre Farmàcia Montes
Ds 17 setembre Farmàcia B. del Romero
Dg 18 setembre  Farmàcia Niubó
Dl 19 setembre Farmàcia Uriz
Dt 20 setembre Farmàcia de la Riera
Dc 21 setembre Farmàcia Baltasar
Dj 22 setembre  Farmàcia Nicolás
Dv 23 setembre Farmàcia Uriarte
Ds 24 setembre Farmàcia Culleré
Dg 25 setembre  Farmàcia Rocabeyera
Dl 26 setembre Farmàcia Vilamarina
Dt 27 setembre Farmàcia Berga-Culleré
Dc 28 setembre Farmàcia Vilà

Farmàcies de guàrdia
La farmàcies de guàrdia obren de nou de la nit a nou del matí del dia següent. No 
hi ha guàrdies diürnes. Durant el dia, cada farmàcia té els seus horaris, que es poden 
consultar tot seguit. Els dissabtes a la tarda (14-21 h) només obren les farmàcies Montes 
i Vilamarina, i els diumenges i festius durant el dia (9-21 h) només la farmàcia Montes.

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
| Nicolás | c. Prat de la Riba,66 | Dl.-dv.: 9-21 h / Ds.: 9-14 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
| 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 93 707 72 94
Busos metropolitans (AVANZA)    900 859 969
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 Municpal 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
Servei d’Atenció a les Dones      93 566 20 00
Servei d'atenció 24 h             900 900 120 / 016
Emergències per violència masclista        112
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SETMANAEUROPEADELAMOBILITAT
16−22 SETEMBRE 2022
Combina i mou-te!

I si vols informar-te de totes les activitats, 
uneix-te al WhatsApp municipal o visita Viladecans.cat

al parc de la Marina 
(zona llac principal)

18 de 
setembre
a les 11 h
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