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La primavera ha estat molt calorosa, amb 
temperatures d´estiu. El 15 de juny vam 
arribar als 33,5 graus a les 15 hores. Un valor 
exagerat. Les pluges dels darrers mesos han 
sigut mínimes. El total anual és força baix. 

Es difícil fer una previsió per la resta del any, 
esperem bones pluges. El dia 29 de juny va 
ser molt ventós, amb una forta ràfega de 
119,1 Km/h a les 14 h. A la taula adjunta 
teniu la resta de dades de tots el mesos 

passats.

Si encara no us heu donat 
d’alta al servei de 
WhatsApp de 
l’Ajuntament, no badeu!

Saps com ho heu de fer? Molt fàcil!
Guardeu a la vostra agenda de 
contactes el telèfon 604 51 51 69 
amb el nom Comunicació Ajuntament.
Envieu un missatge per WhatsApp amb 
la paraula ALTA seguit del vostre nom 
i cognoms. 

A partir de llavors rebreu els comunicats 
de l’Ajuntament.
Si voleu donar-vos de baixa del servei 
només haureu d’enviar un missatge per 
WhatsApp amb la paraula 
BAIXA.

També us podeu informar a través 
de les xarxes oficials: Instagram 
(que ja compta amb més de 1.600 
seguidors) i Facebook (amb més 
de 2.200 seguidors). 

I a través del butlletí digital que 
rebreu cada dijous al vostre correu. 
Només heu d’entrar a la web de 
l’Ajuntament. Clicar la pestanya 
d’Actualitat i després Butlletí digital. 
I allà podreu podre escriure el vostre 
correu. 

EL TEMPS DE VILANOVA

NOTA DE COMUNICACIÓ

Dades aportades per Josep Ramón Farré

La informació
de primera a mà!

El temps de desembre de 2020 a juny de 2021

DES      GEN     FEB     MAR      ABR      MAI      JUN

TEMPERATURA MÀX.- ºC.

TEMPERATURA MITJANA- ºC.

TEMPERATURA MÍN.- ºC.

PLUJA - LITRES/ METRE

MITJANA DE VENT - Km./h.

RÀFEGA MÈS FORTA- Km./h.

19,2

8,1

-1,5

31,2

1,2

48,3

23,3

6,4

-4,3

14,5

2,2

82,1

21,8

11,1

1,8

15,7

1,6

49,9

23,3

10,8

-0,1

19,1

1,5

35,4

23,7

12,7

1,7

35,3

1,7

35,4

33,5

23,0

13,2

8,9

4,1

119,1

29,4

17,3

5,7

26,9

2,9

46,7
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SUMARI Seguim 
treballant 
pel futur 
de tothom!

La campanya de vacunació 
avança a bon ritme i això vol dir 
que a poc a poc tornem a la 
normalitat. 

Tant és així que les places 
i els carrers del nostre poble 
recuperen la vida i els somriures 
d’abans de la pandèmia. La Festa 
Major que celebrem la segona 
meitat d’agost n’és una prova.

Vilanova ha viscut un dels 
moments més complicats 
de la seva història. I malgrat 
aquesta situació complexa, 
des de l’Ajuntament hem 
continuat treballant de valent 
per seguir impulsant un municipi 
amb oportunitats per a tothom. 

Gràcies per la paciència i 
responsabilitat que heu 
demostrat al llarg d’aquest últim 
any. Ara arriba l’estiu, les 
vacances, l’hora de passar-nos ho 
bé i de poder gaudir de moltes 
estones amb la gent que 
estimem. Bon estiu! Ens l’hem 
ben guanyat! Això sí, amb seny, 
fent cas a la recomanacions dels 
experts: vacunacions, mascareta, 
distància, mans i ventilació

En aquestes pàgines us 
presentem el pressupost 
d’enguany, un pressupost realista 
i per encarar el futur. 
En els propers anys, Vilanova, 
haurà d’afrontar grans reptes. 
Reptes com el canvi climàtic, 
canvis de cicles econòmics, 
canvis tecnològics, canvis 
en l’habitatge, serveis bàsics, 
salut, educació, ocupació i 
recursos naturals, entre d’altres.

Des del món municipal 
cal preveure aquests reptes i 

anticipar-se a aquests canvis que 
afectaran directament al món 
local. Per això, els membres de 
l’equip de govern tenim clar que 
cal un pas endavant per ser més 
sostenibles i lluitar contra el 
canvi climàtic i treballar per una 
política més participativa. De fet 
en aquestes pàgines podeu veure 
que ja estem aplicant mesures en 
aquest sentit en exemples com la 
2a fase del parc fluvial, al Pla de 
Millora de Barris, projecte 
piscina, els processos 
participatius...

Puc dir que, ara passada la mitja 
legislatura, tot i que d’aquests 24 
mesos 14 han estat de pandèmia, 
no hem deixat de treballar en el 
dia a dia del municipi però també 
en la planificació del futur. 
Això ha comportat un esforç més 
gran per part de tots els regidors 
i regidores de l’equip de govern, 
i de tots els treballadors 
municipals, ja que no només 
hem hagut d’atendre les 
necessitats normals de tots els 
vilanovins i vilanovines sinó que 
també hem volgut donar resposta 
a un pandèmia que ha comportat 
la major crisi sanitària que 
podem recordar. Però el treball 
en equip de tot el poble, veïns, 
entitats, treballadors de 
l’Ajuntament i moooolt més ens 
ho ha fet possible! GRÀCIES a 
tots i totes!

Bones vacances i ens 
retrobem a la Festa Major!!!

Temps de Festa Major 2021!

Yolanda Lorenzo
ALCALDESSA

La Comissió de Festes està treballant per elaborar el programa de la Festa 
Major de Vilanova del Vallès 2021. Amb motiu de les restriccions de la 
Covid-19 s’està acabant de tancar el programa i per aquest motiu no es pot 
repartir amb el butlletí. En breu rebreu a les bústies el programa!
Us esperem a la Festa Major!

VIU VILANOVA ESTIU 2021

Projecte gràfic i maquetació: Ors Comunicació  •  Fotografia: Arxiu de l’Ajuntament i Pau Ors •  Impressió: Gràfiques Mogent
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S’INAUGURA L’ESPAI 
DEDICAT AL DOL PERINATAL

Vilanova ja compta amb un espai dedicat a les 
famílies que hagin patit el dol gestacional, amb 
l’objectiu de donar visibilitat a un procés que fins 
avui dia ha estat molt silenciat. L’espai, situat a 
l’entrada del cementiri, compta amb una placa 
dedicada als nadons, un exemplar de Ginkgo biloba 
-l’arbre que va brotar a Hiroshima l’any posterior a 
l’explosió-, i l’associació A Contracor va aportar un 
Jizo, que és un símbol de tradició japonesa i és 
l’encarregat de portar les ànimes dels nens que han 
mort abans d’hora.

La inauguració es va fer el dissabte 15 de maig i va 
comptar amb la participació tant de Ginesta Urbano, 
presidenta de l’associació A Contracor, l’Associació 
de dol per la Interrupció de l’Embaràs, com de la 
professora de l’escola de música, Edurne Aizpurua, i 
l’alcaldessa Yolanda Lorenzo.

FINALITZEN 
LES SESSIONS 
DEL GRUP DE SUPORT 
EMOCIONAL I AJUDA 
MÚTUA

Un total de set persones van participar a 
les sessions del Grup de Suport Emocio-
nal i Ajuda Mútua (GSAM) que es van 
dur a terme setmanalment al Casal d’Avis 
fins al febrer. EL GSAM és un programa 
adreçat a cuidadors i cuidadores no 
professionals de persones amb situació de 
dependència, i es va dur a terme gràcies a 
la Diputació de Barcelona per millorar la 
qualitat de vida dels  cuidadors/es, oferir 
suport emocional i psicològic i facilitar 
espais de relació presencials entre 
persones cuidadores que es troben en 
una situació similar.

SERVEIS SOCIALS 
MÉS A PROP, 
PER CONÈIXER 
LA REALITAT 
DE LA GENT GRAN

L’àrea de Serveis Socials ha fet, en 
col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, un estudi per conèixer de 
més a prop la realitat de la població 
més gran del municipi, amb l’objectiu 
d’afavorir la planificació de polítiques 
socials adaptades a les necessitats 
d’aquesta població.

Enguany, un professional social de la 
Diputació ha entrevistat a domicili 
fins a 49 vilanovins i vilanovines 
majors de 80 anys poc coneguts per 
Serveis Socials. 

L’Isaac s’ha desplaçat fins als seus 
domicilis particulars per valorar de 
forma multidimensional les 
necessitats personals de cadascú 
(autonomia, percepció de l’estat de la 
salut, situació de l’habitatge, etc.) i ha 
informat a les persones de l’oferta de 
prestacions i serveis del municipi.



ATENCIÓ 
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PROJECTES 
DE VEÏNS I VEÏNES 13

27

!

14 + PROJECTES 
D’ENTITATS

Projectes
presentats

60.000€
edició 2021

PROJECTES
DESESTIMATS

Després d’analitzar totes
les propostes des del punt 

de vista pressupostari, 
viabilitat tècnica i legal 

finalment han quedat 
18 propostes a votació.

ELS PROJECTES ES 
PODEN CONSULTAR 

TOTS AL WEB 
MUNICIPAL

La lluita per la igualtat a Vilanova no cessa 
ni en pandèmia. Aquest any 2021, pel 8 de 
març es van celebrar diverses activitats, 
com un cinefòrum a partir del documental 
Teresa Rebull, Ànima desterrada (2016) per 
reflexionar sobre el paper de la dona a 
l’exili i durant la guerra civil, així com el 
monòleg Una rumana muy legal, amb 
Bianca Kovacs. 

A més, la Biblioteca Contravent va 
inaugurar el centre d’interès sobre perspec-
tiva feminista en què s’hi pot trobar una 
selecció de documents en diversos formats 
sobre feminismes, violència de gènere, 
sexologia i publicacions sobre identitat 
sexual i el col·lectiu LGTBIQ+: lesbianisme, 
homosexualitat, transsexualitat, teoria 
queer, història, activisme, discriminació, 
relats personals, etc. 

A l’estiu, el 28 de juny, Dia de l’Orgull 
LGTBIQ, es va pintar un pas de vianants 
amb els colors que identifiquen aquest 
col·lectiu per visibilitzar les diferents formes 
d’estimar. Aquesta activitat va ser promo-
guda pels joves del municipi. La Biblioteca 
Contravent també va realitzar una manua-
litat perquè els més petits poguessin partici-
par des de casa.

Des de l’Ajuntament seguirem treballant 
per a la inclusió de la Igualtat en totes les 
seves dimensions.

P 5

VANESA SANTOS, 
NOVA JUTGESSA DE PAU

Vanesa Santos Berrocal és, des del 9 
d’abril, la nova jutgessa de pau de 
Vilanova. Ocuparà el càrrec durant els 
propers 4 anys i tindrà com a suplent a 
Antonio Rodríguez Masegosa. Amb 
aquest relleu, Vanesa Santos succeeix en el 
càrrec a Francesc Toro Puig, a qui des de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès volem 
fer un agraïment molt sincer per les seves 
tasques realitzades en els últims anys.

COMMEMORACIÓ 
DEL 8 DE MARÇ, 
DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES

MÉS IMPORTÀNCIA 
ALS PROCESSOS PARTICIPATIUS

La participació dels veïns i veïnes en la decisió de les 
inversions és un dels punts que l’equip de govern vol seguir 
potenciant i, per aquest motiu, enguany s’ha augmentat la 
partida econòmica destinada als pressupostos participatius, 
que arriben a la seva 3a edició. 

Si l’any passat es van reservar 50.000 €, el 2021 
aquesta xifra s’enfila fins els 60.000 € i, 
a més, es divideix en dos processos 
diferenciats: 55.000€ pels pressupostos 
participatius generals i 5.000€ 
pel nou procés destinat exclusivament 
al col·lectiu juvenil del municipi.

EN EL MOMENT DE LA REDACCIÓ D’AQUEST 
BUTLLETÍ, LA VOTACIÓ CIUTADANA DELS 
PROJECTES ENCARA ESTÀ EN MARXA, PERÒ 
LES DADES D’AQUESTA EDICIÓ HAN ESTAT 
LES SEGÜENTS:

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
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PRE
INSCRIPCIONS 
CURS 2021-2022 

25
21

Escola 
Bressol Municipal

Escola Mestres 
Munguet Cortès

La Falguera

Institut 
Vilanova del Vallès

38
78

El dijous 18 de febrer el Centre Cultural va acollir la 3a edició dels Premis 
a l’Excel·lència, els quals volen promoure i fomentar l’obtenció de les millors 

qualificacions acadèmiques i recolzar l’esforç i la dedicació dels joves, 
mitjançant la concessió d’un premi econòmic valorat en 600 euros, 
els primers premis, i 400 euros per a cada un dels segons premis. 

      

La regidora d’Educació, Sara Iglesias, va recordar la importància de la cultura 
de l’esforç i va destacar el compromís dels docents dels centres públics 

del municipi, així com la seva dedicació i suport a l’alumnat.

1r premi de la mitjana final de l'ESO: 
ÍAN PATÓN VÁZQUEZ (9,68)

2n premi de la mitjana final de l'ESO 
IKER GARCÍA BELMONTE (9,16)

ENGUANY, ELS PREMIATS VAN SER:  

FINAL DE CURS 
2020-21 

Després d’un any d’incerteses, insegure-
tats i pors, hem finalitzat un curs amb 
tots els objectius complets, tant a nivell 
acadèmic com a nivell humà. La feina de 
l’estiu passat per part dels equips direc-
tius de tots els centres educatius i en 
general de tota la comunitat educativa 
de Vilanova ha tingut la seva recompen-
sa. L’elaboració d’un pla d’obertura 
exigent, la capacitat de resiliència del 
professorat, famílies i sobretot alumnes 
ha fet possible l’èxit d’aquest curs. 

Des de l’àrea d’Educació de l’Ajunta-
ment ens hem mantingut al costat del 
Departament d’Ensenyament durant tot 
el curs i hem seguit les seves indicacions 
per crear espais segurs i saludables on es 
poguessin realitzar les activitats lectives 
diàries amb totes les garanties. La col·la-
boració de les AFAs i AMPAs també ha 
sigut de vital importància. 

Conseqüentment, s’han pogut celebrar 
els comiats de final d’etapa com els 
nostres alumnes es mereixen. 

Ara només queda gaudir d’un bon estiu i 
seguir lluitant perquè el curs 21/22 sigui 
igual o més exitós. 

PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA 
DEL CURS 2019-2020 

1r premi de la fase general de les PAU
JÚLIA BARQUERO PEIRÓ (7,7)  

2n premi de la fase general de les PAU
CARLA TORRENTS PIRAMUELLES (7,5) 

III
edició
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Tens alguna petició o consulta relacionada 
amb Vilanova? Parlem-ne.

AQUEST SERVEI D’ATENCIÓ D’UNA HORA SETMANAL
ES PODRIA INCREMENTAR SEGONS LA DEMANDA
DE LA CIUTADANIA 

Truca per concretar una video trobada
al 93 845 84 43

Una 
estona amb
l’alcaldessa

PARTICIPACIÓ 
DE LES ESCOLES 
A LA CANTÀNIA 

L’edició d’aquest any 2021 de la Cantània 
ha patit alguns canvis com a mesures 
excepcionals de prevenció Covid-19. La 
principal novetat ha sigut el canvi d’ubica-
ció, ja que no s’ha fet com és habitual a 
l’Auditori, sinó al Palau d’Esports de 
Granollers. Amb una participació de 38 
escoles de 21 municipis, els grups s’han 
repartit en quatre dies, de dijous a 
diumenge. L’escola Mestres Munguet-Cor-
tès va actuar el diumenge 13 de juny a les 
12h, i l’escola La Falguera el mateix 
diumenge a les 18h. Totes dues escoles hi 
van participar amb els seus alumnes de 5è.   

Cantània és un projecte musical liderat i 
produït per l’Auditori de Barcelona, dirigit 
a escolars de cicle mitjà i superior de 
primària. La iniciativa va néixer el curs 
89/90 gràcies a la idea de les mestres de 9 
escoles de música municipals de Barcelona 
de fer alguna activitat conjunta. El 1997 
van participar-hi totes les escoles de Barce-
lona i, a dia d’avui, la participació és arreu 
del món. Al Vallès Oriental està organitzat 
per la Fundació AC Granollers i el Teatre 
Auditori de Granollers. L’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès participa com a col·la-
borador des de fa més d’una dècada. 

LA POLICIA LOCAL
FA TRES TALLERS 
A L’INSTITUT 

La Policia Local de Vilanova del Vallès ha 
tornat a fer formacions de civisme, 
d'educació viària i primers auxilis, als 
alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO de l’Institut 
de Vilanova del Vallès.  

Al taller de civisme es va parlar de les 
pautes de comportament social neces- 
sàries per gaudir d’una bona convivència 
i, de retruc, les conseqüències que com- 
porten alguns actes d’incivisme. 

En segon lloc, al taller de seguretat viària 
es van tractar temes enfocats al consum 
d’alcohol i drogues, així com també la 
velocitat excessiva dels vehicles. 

Finalment, el taller de primers auxilis va 
servir per informar dels telèfons d’emer-
gències, així com també fer una forma-
ció breu sobre primeres cures i hemor- 
ràgies. 

El balanç de la Policia Local és positiu, ja 
que els alumnes s’han mostrat participa-
tius i aquestes xerrades faciliten el seu 
creixement com a estudiants, però 
sobretot també com a persones.

NOVA CONCESSIÓ 
DE L’ESCOLA 
BRESSOL 
L’Ajuntament ha hagut de fer una nova 
licitació aquest any per la gestió de 
l’escola bressol municipal, La Baldufa. 
L’empresa guanyadora del procés de 
selecció ha estat Cavall de Cartró, una 
entitat catalana amb més de 15 anys 
d’experiència al mon educatiu, on la 
descoberta i l’experimentació individual 
de cada infant són els eixos principals 
per fer-los protagonistes del seu propi 
aprenentatge. L’empresa començarà la 
seva gestió de l’escola bressol a partir del 
mes de setembre amb el suport de 
l’Ajuntament i equip de treballadores del 
centre.  

La licitació s’ha produït aquest 2021 
tenint en compte que l’Ajuntament està 
administrativament obligat a fer un 
concurs públic per la gestió de La Baldu-
fa cada dos anys, amb un màxim de 
quatre anys, sempre que no es produei-
xin canvis en el contracte. 

Des de l’Ajuntament, donem la benvin-
guda a Cavall de Cartró i desitgem a 
tothom un molt bon curs! 1r premi de la fase general de les PAU

JÚLIA BARQUERO PEIRÓ (7,7)  

2n premi de la fase general de les PAU
CARLA TORRENTS PIRAMUELLES (7,5) 

III
edició



P 8

Jove, tens dubtes? 
Necessites alguna 

orientació? 

JOVENTUT

El SADIP ofereix ajuda 
contra les addiccions! 

El Servei de Prevenció en el 
Consum de Drogues i Pantalles 
ofereix atenció, assessorament i 
seguiment de les problemàtiques 
associades amb el consum de 
drogues i l’ús de pantalles. 

Tel: 605 781 464 / critic@eines.coop

L’Spai Jove 
escalfa motors 
Després de més d’un any fent 
intervencions socioeducatives al 
carrer, l’Spai Jove escalfa els 
motors. A l’espera de poder obrir 
l’equipament com a espai d’oci 
juvenil, s’han aprofitat els mesos de 
primavera per fer activitats a l’aire 
lliure: partits de bàsquet, creació 
del cartell de la Festa Major i, fins i 
tot, pintar l’Spai Jove per donar-li 
una nova imatge. 

A través d’aquestes activitats s’ha 
pogut treballar conjuntament amb 
els joves valors com el civisme, la 
cooperació, el respecte i molts més. 

Relleus a l’àrea
 de Joventut 

Durant la primavera d’aquest 
any la Vera Medina s’ha 

incorporat com a nova 
dinamitzadora juvenil i s’ha 

posat al capdavant de les 
intervencions socioeducatives 

en el medi obert, així com de la 
dinamització d’activitats, 

l’acompanyament i 
orientacions acadèmiques o 

laborals als joves que ho 
sol·licitin.  

El fins ara dinamitzador de 
Joventut, Llorenç L. Urizarna, 
s'ha convertit en el nou tècnic 

de Joventut, assumint les 
seves funcions en el disseny, la 
implementació i l’avaluació de 

programes per a joves, i 
coordinant-se amb les 

diferents àrees de l’Ajuntament 
perquè la perspectiva juvenil 

sigui transversal en les 
diferents polítiques. 

Vilanova del Vallès 
col·labora amb la 
VallRap Battle 
Joves de Vilanova del Vallès i de 
Vallromanes han organitzat la Lliga 
de Rap VallRap Battle, amb la 
col·laboració dels ajuntaments de 
Vilanova del Vallès, Vallromanes, 
Montmeló i Montornès del Vallès. 
L’organització d’aquesta Lliga de 
Rap posa de manifest el potencial, la 
capacitat i la creativitat dels joves 
del municipi on tot i les adversitats 
del context han tirat endavant el que 
podria ser la primera Lliga de Rap 
del Vallès Oriental. Aquesta 
experiència està sent el substrat 
d’un aprenentatge col·lectiu entre 
joves i dinamitzadores juvenils que 
de ben segur donarà molts fruits. 

@spaijove
spaijove@vilanovadelvalles.cat

604516298

Lorem ipsum
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LA T-ESPORT SE SUMA 
A LES TARGETES 
MUNICIPALS 
T-JOVE I T-VERDA 

HORARI D’ESTIU PAVELLÓ
AGOST: Obert del 2 al 13 (ambdós inclosos),
de dilluns a divendres de 9 a 13 h. 
SETEMBRE: De dilluns a divendres 
de 7 a 12,30 h i de 15 a 23 h.
Dissabte 4, de 9 a 13h.
Resta de dissabtes: De 9 a 13 h. i de 15,30 a 19 h.

Vilanova del Vallès disposa d'una nova 
targeta municipal, la T-Esport. Aquesta 
targeta va destinada a la franja d'edat 
d'entre 27 i 64 anys, amb l'objectiu 
de fomentar l'activitat esportiva diària
al municipi mitjançant l'oferta de 
descomptes en alguns serveis municipals 
i comerços de Vilanova o pobles veïns. 

Les persones que encara no la tinguin, 
poden aconseguir la targeta de forma 
senzilla. Cal entrar una instància a 
l'Ajuntament i recollir la targeta a 
l'equipament de referència. En el cas 
de la T-Esport es podrà recollir al pavelló. 
Els comerços col·laboradors en l'àmbit 
d'esports tindran un distintiu de la T-Esport.  

Tens 65 anys o més? 

Què és la T-Verda? 
És una targeta que et permetrà obtenir 
beneficis i especials avantatges en 
determinats serveis municipals. 
Quins avantatges t'ofereix? 
Accedir a les instal·lacions del Pavelló amb 
un 60% de bonificació sobre la quota 
mensual Descompte del 10% en de la 
targeta de 10 viatges del transport públic 
urbà de Vilanova del Vallès. Descomptes en 
determinades activitats municipals (Centre 
Cultural, Casal d'avis 'Àngel de la guarda', 
etc.). 
Qui pot sohlicitar-la?
Veïns i veïnes del municipi de Vilanova del 
Vallès a partir dels 65 anys. 
On i com es tramita?  
• On-line omplint un formulari.
• Presencialment a l'OAC de l'Ajuntament. 
Com s'utilitza? 
Per accedir als beneficis de la T-Verda és 
imprescindible mostrar-la juntament amb el 
DNI. 

Tens entre 27 i 64 anys?
 
Què és la T-Esport? 
És una targeta que et permetrà accedir 
a descomptes i altres beneficis de comerços 
de Vilanova i Granollers ja sigui en roba 
esportiva, material esportiu o serveis 
relacionats. 
Quins avantatges t'ofereix? 
Accedir a les instal.lacions del Pavelló amb un 
25% de bonificació sobre la quota mensual i 
descomptes a diferents serveis i comerços de 
Vilanova del Vallès i de Granollers. Descompte 
d'un 10% en la targeta de 10 viatges pròpia 
del transport públic urbà de Vilanova del Vallès.
Qui pot sol·licitar-la?
Veïns i veïnes del municipi de Vilanova del 
Vallès amb edats compreses entre els 27 i 64 
anys. 
On i com es tramita? 
• On-line omplint un formulari.
• Presencialment a l'OAC de l'Ajuntament. 
Com s'utilitza? 
Per accedir als beneficis de la T-Esport és 
imprescindible mostrar-la juntament amb el 
DNI. 

Tens entre 16 i 26 anys?
 
Què és la T-Jove? 
És una targeta acreditativa orientada ala 
gent jove de Vilanova del Vallès, amb la que 
es poden aconseguir descomptes i altres 
beneficis.
Quins avantatges t'ofereix? 
Accedir a les instal.lacions del Pavelló amb 
un 40% de bonificació sobre la quota 
mensual. Descompte d'un 10% en la targeta 
de 10 viatges pròpia del transport públic urbà 
de Vilanova del Vallès. Descomptes en 
determinades activitats municipals (tallers 
joves, activitats culturals, activitats joves, 
etc.). 
Qui pot sol.licitar-la? 
Veïns i veïnes del municipi amb edats 
compreses entre els 16 i 26 anys. 
Com es tramita? 
• On-line omplint un formulari.
• Presencialment a l'OAC de l'Ajuntament. 
Com s'utilitza? 
Per accedir als beneficis de la T-Jove és 
imprescindible mostrar-la juntament amb el 
DNI. 

AJUTS EXTRAORDINARIS 
A LES ENTITATS ESPORTIVES 

L’Ajuntament a través de l’Àrea d’Esports, ha ofert uns 
ajuts extraordinaris per a entitats esportives afectades 
per la pandèmia. Aquesta convocatòria ha comptat amb 
una dotació pressupostària de 4.000 euros i el 
repartiment està basat en el càlcul ponderat en funció 
del nombre de llicències esportives entre d’altres.

L’AIKIDO MAKOTO VILANOVA 
S’INSTAL·LA A LA FALGUERA 

Des del passat mes d’octubre, l’entitat Aikido Makoto 
Vilanova està ubicada a La Falguera. Els horaris són els 
dimarts i els dijous de 18.30 a 20 hores. Si es vol contactar 
telemàticament amb l’entitat, es pot fer a través del web 
aikidomakoto.com, el correu info@aikidomakoto.com 
o el telèfon 685 03 05 02 (Joaquim Suárez). 

GRATUÏTES
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El programa Anem per Feina! celebra 
enguany la 7a edició. Organitzat per les 
àrees de Joventut i Ocupació, compta amb 
el suport d’empreses, comerços i 
restauració del municipi per intentar 
facilitar l’accés al mercat laboral als i les 
joves de Vilanova del Vallès mitjançant 
formacions, pràctiques en empreses i 
assessorament en la recerca de feina. 
Amb aquestes accions, els i les joves 
poden ampliar el seu currículum i alhora 
obtenir eines i recursos per facilitar l’accés 
al mercat laboral.  

El dia 3 de juny es va realitzar la sessió 
informativa en la qual van participar 14 
joves del municipi i durant el mes de juliol 
es va realitzar tant el curs d’ajudant de 
cambrer, de 30 hores, com els tallers de 
drets laborals i recerca de feina.  

A la tardor està previst el curs d’auxiliar 
de comerç i un taller de dues hores sobre 
com accedir a les feines de temporades.  

CONNECTA’T 
A LES TIC 

L’àrea d’Ocupació i la Biblioteca han 
organitzat aquesta primavera fins a 
15 tallers relacionats amb les noves 
tecnologies. S’han fet perquè la 
pandèmia va posar de manifest la 
necessitat d’oferir formació en eines 
TIC perquè els veïns i veïnes disposin 
de les competències necessàries per 
poder explotar-les al màxim de 
manera autònoma. Aquestes accions 
formatives han anat dirigides tant a 
usuaris del servei d'ocupació, com a 
empreses i autònoms. En total es van 
formalitzar 69 inscripcions i hi van 
participar 55 alumnes.

De cara a la tardor estan previstes 
més píndoles formatives. Les properes 
accions de l’àrea d’Ocupació seran les 
següents: 

LA 7a EDICIÓ DE L’ANEM PER FEINA, EN MARXA 

CURS DE CARRETONS 
ELEVADORS
octubre 2021

CURS DE CONVERSA 
EN ANGLÈS 
d’octubre 
a desembre 2021

PÍNDOLES TIC
octubre 
i novembre 2021

CURS DE MANIPULADOR 
D’ALIMENTS 
novembre 2021

Tʼhas quedat sense feina? 
Estàs treballant però estàs pensant 
en fer un canvi? 
Vols fer formació per millorar el teu currículum?  
Ets una empresa i necessites contractar personal? 

POSAʼT EN CONTACTE 
AMB EL SERVEI LOCAL DʼOCUPACIÓ 
borsatreball@vilanovadelvalles.cat

•
•

•
•

Servei Local d’Ocupació (93 845 84 47 / 93 845 82 77)
Spai Jove (93 845 84 36 / 604 51 62 98)
borsadetreball@vilanovadelvalles.cat

Demana 
cita!
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VALLÈS
ORIENTAL   

10,6% 

15,97% 

13,14% 

2021 10,8%
TAXA D’ATUR
REGISTRAT
A VILANOVA

2020

60,2%

DADES ATUR 2021
VILANOVA
DEL VALLÈS

8,41% 

13,4% 

10,8% 

59,5% 

57,5% 

40,5% 

42,5% 

HOMES 

DONES 

TOTAL 

VILANOVA DEL VALLÈS

VALLÈS ORIENTAL 

VALLÈS
ORIENTAL   

10,61% 

15,7% 

13,01% 

VILANOVA
DEL VALLÈS

7,45% 

11,78% 

9,51% 

Tenen
45 anys o més

14,4% Són menors 
de 30 anys

L’ÀREA D’OCUPACIÓ, AMB LA REGIDORA 
SANDRA ÁLVAREZ AL CAPDAVANT, 
CONTINUA TREBALLANT EN PROJECTES 
COMPARTITS AMB ALTRES MUNICIPIS 
PER TAL DE PODER OFERIR ALS VEÏNS 
I VEÏNES, AIXÍ COM TAMBÉ A EMPRESES 
I AUTÒNOMS, UN VENTALL MÉS AMPLI 
DE RECURSOS. CONCRETAMENT, 
HI HA EN MARXA TRES PROGRAMES
I/O PROJECTES: 

PROJECTES 
ENTRE POBLES 
PER FOMENTAR

L’OCUPACIÓ

TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA

Identifica necessitats i oportunitats de les 
empreses d’alimentació del Vallès Oriental 
i facilita el desenvolupament de les 
competències digitals, amb l’objectiu de 
millorar l’ocupabilitat  de les persones i 
afavorir la  transformació digital dels 
processos productius de les empreses. 
El programa està subvencionat per la 
Diputació de Barcelona i hi participem 
19 municipis del Vallès Oriental, amb el 
suport del Consell Comarcal.  

MISSATGERIA I PAQUETERIA ECOLOCAL

S’ofereix formació en ciclomissatgeria i 
també assessorament en la creació d’una 
cooperativa per fomentar l’autoocupació. 
Té com a objectiu reorientar el servei de 
repartiment que es fa en l’anomenada 
«darrera milla». Organitzat pels ajunta-
ments de Montornès, Montmeló  i 
Vilanova del Vallès i subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, tindrà un impacte 
tant per a les persones en recerca de feina 
generant ocupació, com per incentivar el 
comerç de proximitat. 

REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL

Unitats especialitzades en ocupació juvenil 
per facilitar i acompanyar la transició de les 
persones joves des del sistema educatiu al 
sistema laboral i/o ocupacional. Consisteix 
principalment a informar, orientar i 
acompanyar als i les joves, i està cofinançat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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Passeja, entra,
tria i compra
en el comerç 

de Vilanova del Vallès!

COMERÇ

REPRESENTACIÓ 
A LA RUTA DEL VI D.O ALELLA 

L’Hotel Augusta i el seu Restaurant Trànsit ja formen part 
dels establiments de la Ruta del vi D.O Alella, que és un 
producte turístic innovador, d'àmbit temàtic, basat en la 
identitat vitivinícola del territori del qual Vilanova del Vallès 
forma part juntament amb uns altres 23 ajuntaments del 
Maresme, Vallès Oriental i Barcelonès.  

Vols ser membre de la Ruta del vi DO Alella? Si tens un 
establiment o empresa al municipi que tingui alguna 
vinculació professional amb l’enotursime i estàs interessat/-
da en formar-hi part, t’informarem dels requisits per 
participar-hi i del procés de sol·licitud.  

L’HOTEL AUGUSTA VALLÈS 
ACONSEGUEIX EL DISTINTIU 
BIOSPHERE 2020  

L’Hotel Augusta Vallès ha estat guardonat amb el distintiu de 
Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere l'any 2020, 
impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de 
Comerç, que reconeix les bones pràctiques en gestió 
sostenible de les empreses turístiques i serveis, en base als 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions 
Unides. 
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Era l’any 1994 i Catalunya va patir els 
incendis més importants. El 4 de juliol de 
1994 es van declarar 80 incendis, els 
quals van deixar un rastre desolador a 
moltes comarques del territori i els equips 
d’emergències desbordats. Arran d’aquest 
patiment al territori, uns veïns de Vilano-
va del Vallès van crear l’Agrupació de 
Voluntaris de Protecció Civil (AVPC), un 
equip de voluntaris i voluntàries per 
ajudar al municipi i als cossos de segure-
tat i emergències en cas de situació 
d’emergència o, en tot cas, per fer tasques 
de prevenció. Aquest grup de veïns 
estava format, entre altres, per Nicolás 
Alpiste, Carles Torrent, Joan Carles 
Gustems, Oscar, Mari Luz, David, Paqui, 
Ramón... 

Aleshores, en aquells temps, no hi havia 
formació específica en matèria de Protec-
ció Civil ni eines per poder desenvolupar 
les tasques pròpies de Protecció Civil: es 
compartia un vehicle de la Brigada muni-
cipal. 

L’any 2006 es va passar d'agrupació a 
associació, una transformació que van 
haver de fer totes les agrupacions de 
Protecció Civil a Catalunya a partir del 
2021, quan es va redactar la Llei del 
Voluntariat de Protecció Civil. 

L’associació va començar la transformació 

amb el primer curs per a poder ser volun-

taris de Protecció Civil: el curs bàsic per 

voluntaris de Protecció Civil. 

Aquesta transformació va significar 

l’augment de voluntaris, a més de forma-

ció continuada tant a l’Escola de Segure-

tat Pública de forma interna, com primers 

auxilis, tallers bàsics contra incendis, 

plans d’emergències, exercicis de 

recerques de persones o terratrèmols o 

curs de motoserres, entre altres. També es 

van començar a fer serveis preventius al 

poble com la Festa Major o, fora de 

Vilanova, a la Fira de l’Avet, al Mercat 

Medieval de Vic o al Gran Premi de Moto 

GP a Xest (València). Emergències com 

els temporals recents: Gloria, Filomena i 

altres borrasques 

Avui dia ens hem hagut d’adaptar a les 
noves emergències amb l’aparició de la 
Covid-19, un canvi que ens ha agafat a 
tots per sorpresa i ens ha obligat a fer un 
canvi radical. Hem repartit mascaretes, 
gorros quirúrgics, bates per residències i 
hospitals, hem portat medicaments a 
persones amb mobilitat reduïda o que 
viuen soles, hem donat suport amb la 
nostra caravana de vehicles amb megafo-
nia als diferents hospitals de la comarca, 
al nostre municipi i rodalies. I encara 
continuem, mai ens hem aturat. Ni el 
virus ha pogut amb els voluntaris de 
Protecció Civil que ara mateix ja estem 
preparant el dispositiu de la revetlla de 
Sant Joan, revisant hidrants i donant 
suport a la campanya forestal! 

El divendres 11 de juny es van complir 
25 anys del naixement dels voluntaris 
de Protecció Civil. 25 anys d’altruisme i 
voluntariat. 25 anys al servei de la ciuta- 
dania de Vilanova.

L’ENTITAT

ENS HEM HAGUT D’ADAPTAR A 

L’APARICIÓ DE LA COVID-19, 

UN CANVI QUE ENS HA AGAFAT A 

TOTS PER SORPRESA I ENS HA 

OBLIGAT A FER UN CANVI RADICAL. 

SI TENS ENTRE 18 ANYS I 65 ANYS I VOLS 
FORMAR PART D’AQUEST GRAN EQUIP 

HUMÀ, AJUDAR ALS ALTRES I AJUDAR A 
L’ASSOCIACIÓ A COMPLIR 25 ANYS MÉS, 
POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL (AVPC)
AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL (AVPC)

MOLTES GRÀCIES 
VILANOVINS 

I VILANOVINES PEL 
VOSTRE SUPORT, 

GRÀCIES! 

651 876 343   avpc@vilanovadelvalles.cat 



EL PRESSUPOST DE VILANOVA DEL 
VALLÈS PER L'ANY 2021 PERSEGUEIX 
DIVERSOS OBJECTIUS I PRIORITATS 
QUE S’AGRUPEN EN 3 GRANS TEMES:

Hi ha una previsió d'invertir 1.023.800 € 
en 25 projectes diversos dels que 
destacaríem, entre altres:

La previsió a finals del 2021 és seguir 
reduint l’endeutament i estar al 46 % 
dels ingressos liquidats durant l´any, 
és a dir, 2.636.083 €.

 PRESSUPOST 

MUNICIPAL 2021

7.295.000 €QUIN ÉS EL NIVELL  

D’ENDEUTAMENT 

ACTUAL?

QUÈ TÉ D’ESPECIAL 

EL PRESSUPOST 

DE VILANOVADEL VALLÈS?

EN QUINS PROJECTES

S’INVERTIRAN ELS DINERS L’ANY 2021?

Protecció 
de la salubritat
64.000

Instal·lacions 
d’ocupació
44.000

Interessos préstecs
37.000

Tecnologies 
de la Informació
17.000

Protecció Civil
12.000 

Clavegueram
12.000

Què es destina a cada àrea (en €)

EL PRIMER ÉS L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES I DE L’ENTORN ON 
VIUEN, amb partides de despesa en 
Serveis Socials cada cop més elevades.

EL SEGON ÉS MANTENIR L’ALT 
NIVELL D’INVERSIONS PER 
DESENVOLUPAR LES PROPOSTES 
COMPROMESES EN EL PROGRAMA 
ELECTORAL. 
És l’any on es començaran a materialitzar 
els compromisos adquirits: 

EN TERCER LLOC, ENFORTIR LES 
FINANCES MUNICIPALS per permetre 
aquest nivell d’inversions i potenciar 
també les àrees de seguretat ciutadana, 
d’ensenyament, d’esports i de cultura. Per 
fer això es proposa també dinamitzar els 
polígons industrials, cercant noves 
inversions d’empreses.

El projecte executiu de la piscina ha de 
veure la llum i s’han de concretar les 
decisions que han de portar a la seva 
inauguració l’any 2022.
Inauguració del Parc Fluvial, projecte 
que redissenya l’entrada del municipi, 
la fa més amable i integra els espais 
verds en el municipi.

•

•

Començar l’execució del projecte de 
Barris, recentment adjudicat, per un cost 
de més de 500.000 € que ha de portar a 
la millora de moltes infraestructures 
viàries dels barris.
Posar en funcionament el centre de dia, 
un cop s’han pogut iniciar les actuacions 
aturades amb motiu de la Covid-19.

•

•

ECONOMIAP 14

PROJECTE BARRIS
Millora de la xarxa viària

PISCINA MUNICIPAL
Inici del projecte

LLERA DEL RIU MOGENT
Inversió en la neteja

MILLORA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

POUM
Inici del projecte

SEGURETAT CIUTADANA
Més inversions

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

PARC
FLUVIAL



El pressupost amb inversions incloses, 

és un 4,2 % menys que el del 2020.

El pressupost en despesa corrent, 

béns i serveis, sense inversions, és de 

6.271.200 €, un 2,6 % més que el 2020.

L’Ajuntament i la regidoria d’Economia 
han treballat aquests últims mesos per 
ajudar a tots els vilanovins i vilanovines a 
superar les dificultats econòmiques que ha 
pogut deixar la pandèmia de la Covid-19 i, 
al llarg d’aquest temps, s’han ofert ajuts, 
subvencions i bonificacions per a alleugerir 
una situació de molta dificultat social i 
econòmica.

Després d’haver ofert ajuts ja l’any 2020, 
com per exemple els que es van oferir al 
teixit comercial o als destinats a Pimes i 
persones autònomes, a inicis d’aquest 2021 
es va anunciar una bonificació del 100% 
de l’import de les llicències per a les 

terrasses del 2020 i del 2021. 
D’aquesta manera, l’hostaleria que ja va 
demanar les llicències el 2020, no ha hagut 
de de presentar la sol·licitud de la llicència 
per a l’any 2021.

D’altra banda, al març es va crear un ajut 
pels bars i restaurants del poble, que 
equivalien al 50% de l’import que abona el 
beneficiari corresponent a l’Impost sobre 
Béns Immobles de Naturalesa urbana.

Finalment, i com es detalla a la secció 
d’Esports, al juny es van convocar els ajuts 
a les entitats esportives del municipi.

La regidoria d’Economia, encapçalada pel 
regidor Sergi Ruiz, ha notat un increment 
en les domiciliacions bancàries dels 
impostos i taxes municipals per part de la 
població. En aquest sentit, enguany hi 
haurà més veïns i veïnes que es veuran 
beneficiats per la reducció del 4% que 
s’indicava a les ordenances fiscals per 
aquest any 2021. En els casos dels veïns i 
veïnes que tenen els tributs municipals 
domiciliats, la reducció de l’impost farà que 
tant l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
com el dels Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM) quedin per sota de l’import del 
2020.

 

L’AJUNTAMENT AL COSTAT 

DELS VEÏNS I VEÏNES
AUGMENTEN LES 

DOMICILIACIONS BANCÀRIES 

DELS TRIBUTS MUNICIPALS 

Tractament 
de residus
486.000 

Serveis socials
i atenció
398.000 

Recollida 
residus
292.000 

Medi ambient, urbà. 
Parcs
243.000

Promoció 
cultura
218.000

Foment d’ocupació 
i empresa
193.000 

Enllumenat 
públic
189.000 

Instal·lacions 
esportives
181.000 

Neteja viària
168.000

Biblioteca pública
101.000

Transport
col·lectiu urbà
80.000

Promoció 
de l’esport
122.000

2021
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EL PRIMER ÉS L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES I DE L’ENTORN ON 
VIUEN, amb partides de despesa en 
Serveis Socials cada cop més elevades.

EL SEGON ÉS MANTENIR L’ALT 
NIVELL D’INVERSIONS PER 
DESENVOLUPAR LES PROPOSTES 
COMPROMESES EN EL PROGRAMA 
ELECTORAL. 
És l’any on es començaran a materialitzar 
els compromisos adquirits: 

EN TERCER LLOC, ENFORTIR LES 
FINANCES MUNICIPALS per permetre 
aquest nivell d’inversions i potenciar 
també les àrees de seguretat ciutadana, 
d’ensenyament, d’esports i de cultura. Per 
fer això es proposa també dinamitzar els 
polígons industrials, cercant noves 
inversions d’empreses.

ECONOMIA

Policia Local, 
mobilitat…: 
1.075.000 

Amortitzacions
680.000

Urbanisme, 
planejament
566.000 

Instal·lacions
i activitats
559.000

Pavimentació 
via pública
524.000 



Aquest any el Centre Cultural celebra el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Coincidint 
amb aquesta efemèride, hi ha hagut un 
canvi de paradigma. L’Ajuntament ha 
optat per la gestió directa de l’equipament 
amb la incorporació d’una nova tècnica de 
cultura. 

El Centre Cultural ha de promoure la 
cultura, en tots els seus àmbits, de manera 
participativa. Vol esdevenir un espai 
intergeneracional on tothom s’hi senti 
acollit i presentar-se com a punt de troba-
da i intercanvi per a totes aquelles perso-
nes interessades en la cultura, conver-
tint-se en l’equipament cultural de 
referència al municipi. És per això que el 
Centre Cultural ha estat, és i serà un 
instrument de cohesió i desenvolupament 
local, acollint les entitats culturals i 
recolzant els seus projectes. Ha de ser un 
espai accessible que promocioni la partici-
pació en la vida cultural vilanovina, amb 
la consolidació d’una programació estable 
que comptarà amb tota mena d'especta-
cles de teatre, dansa, música..., pel públic 
en general, i espectacles adreçats al públic 
familiar. També seguirà comptant i 
recolzant la programació d’activitats 
culturals durant el curs com la dansa, els 
balls de saló, el dibuix o la música en les 
que tothom qui vulgui pugui participar. 

A més, es vol donar un impuls al cinema 
amb la col·laboració entre l’Ajuntament i 
l’Acadèmia del Cinema Català en el 
Projecte del Cicle Gaudí que suposa la 
projecció, dins de cada temporada anual, 
d’un total de 10 pel·lícules catalanes. 

Les arts, la cultura i el patrimoni han de 
formar part de la vida de tota la població. 
Les institucions culturals han de propor-
cionar les eines per apropar-les a la 
ciutadania, fent-les atractives i accessibles. 

El Centre Cultural ha  de ser un espai de 
trobada i foment de la participació cultu-
ral com a garantia per arribar a més 
ciutadans i ciutadanes, i sensibilitzar les 
entitats i la ciutadania en la necessitat 
d’obrir l’activitat cultural a tothom, així 
com garantir les possibilitats d’accedir-hi 
per part de tots els vilanovins i vilanovi-
nes. 

CULTURAP 16

El passat 14 de març la Biblioteca 
Contravent de Vilanova del Vallès va 
celebrar el seu 10è aniversari amb 
una hora del conte especial a càrrec 
de la Cia Patawa. També  es va 
regalar juntament amb el servei de 
préstec una bossa dissenyada pel 
vilanoví Dani Santos, a més de 
xapes amb els dissenys 
participants.  

Per altra banda, la Biblioteca va 
participar també al programa 
Lletres i vins,  ja que forma part de 
les biblioteques amb Denominació 
d’Origen d’Alella. Durant els dies 16 
i 18 de maig van tenir lloc un 
espectacle teatral i una hora del 
conte relacionada amb el món del vi 

A més, us informem que la 
Biblioteca disposa d’un canal 
bidireccional de WhatsApp amb què 
informa de les activitats i 
comunicacions de l’equipament.  

EL CCVV HA  DE SER UN ESPAI DE 

TROBADA I PARTICIPACIÓ 

CULTURAL PER ARRIBAR A MÉS 

CIUTADANES i CIUTADANS

ESTEM 
SEGURS 

QUE PODREM 
CELEBRAR 

25 ANYS 
MÉS! 

La Biblioteca 
Contravent ha 
celebrat el seu 10è 
aniversari 
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ES DESBROSSARÀ LA ZONA 

I ES CREARAN UNES RAMPES 

D’ACCÉS QUE DISMINUEIXIN 

EL PENDENT QUE HI HA AVUI DIA

ARRANJAMENT DEL CAMÍ FLUVIAL DEL MOGENT 
AL SEU PAS PER LA RIERA DE VALLROMANES 

Es continua treballant en la restauració 
fluvial del riu Mogent. El pas de la tempesta 
Glòria al gener de 2020 i les pluges torren-
cials, sumades al fort vent, van fer pujar 
excessivament el cabal del riu i van provocar 
que el Mogent es desbordés en diversos 
punts, especialment a l’entorn del Pont de la 
carretera BP-5002. 

L’arrossegament de material i l’acumulació  
de restes vegetals i material durant aquest 
temps han fet alterar la capacitat hidràulica 
del riu al voltant del pont, el qual és un punt 
especialment sensible a causa de la proximi-
tat amb el nucli urbà. A més, les canyes 
Arundo Donax estan envaint els hàbitats de 
ribera amb canyís i bogar, pel que el projecte 
també és una necessitat per potenciar l’hàbi-
tat d’interès ecològic. 

Així doncs, és un projecte important tant per 
la necessitat ecològica com ambiental de 
recuperar la normalitat. L’àmbit d’actuació 
d’aquests treballs és de 17.958 m2 al voltant 
del riu Mogent i l’import aproximat serà de 
86.000€. La meitat del cost va a càrrec del 
Consorci Besòs Tordera i les actuacions 
començaran a la tardor. 

ACTUACIONS AL RIU MOGENT

MEDI
AMBIENT    

El Consorci Besòs Tordera ha iniciat al juny 
les obres per a la millora del camí fluvial del 
riu Mogent al seu pas per la riera de 
Vallromanes, que han de servir per facilitar la 
connectivitat entre els termes municipals de 
Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 
Per dur-les a terme, l’Ajuntament ha signat 
un conveni de col·laboració amb l’Ajun- 
tament de Montornès i el Consorci Besòs 
Tordera que estableix que el Consorci és 
l’administració actuant en aquest projecte i, 
per tant, és l’encarregada de l’execució i 
direcció de les obres. 

 

Les obres consisteixen principalment en un 
arranjament de l’espai. Es desbrossarà la 
zona i es crearan unes rampes d’accés que 
disminueixin el pendent que hi ha avui dia, 

que és massa pronunciada. A més, es farà el 
que es coneix com un pas japonès, que 
consisteix en col·locar uns daus de formigó 
que permetin creuar el riu. 

El pressupost inicial previst per dur a terme 
aquest conjunt d’obres és de 44.009,72 
euros, del qual el Consorci n’assumirà el 
50%. L’altra meitat l’assumiran els consis- 
toris. Una tercera part, l’Ajuntament de 
Vilanova; i dues terceres parts, l’Ajuntament 
de Montornès.  

LA TEMPESTA GLÒRIA, LES PLUGES 

TORRENCIALS I EL FORT VENT, VAN 

FER PUJAR EL CABAL DEL RIU I VAN 

PROVOCAR QUE ES DESBORDÉS
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1 PLAÇA D'ACCÉS

2 APARCAMENT

3 AMFITEATRE

4 RECORREGUT INTERN

5 ZONA JOCS 
   PER A GOSSOS

6 JOCS INFANTILS

7 ESPAI BTT

8 ZONA BOSC DE RIBERA

9 ESPAI DEL POU 
   MUNICPAL

El Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat va donar llum verda a 
finals del mes de gener a la configuració 
d’un seguit d’espais verds al voltant de 
l’entrada nord del poble, a un costat i a 
l’altre de la carretera del Masnou i del riu. 
Tots aquests espais lliures, sumen més de 
3 hectàrees i concreten l’aposta del muni-
cipi per un poble verd i sostenible, en 
contacte amb els seus actius mediambien-
tals principals, el riu Mogent, els espais de 
ribera, la plana fluvial i la natura circum-
dant. En resum, una garantia per a la 
qualitat de vida del poble, perquè la 
proximitat i l’accessibilitat de la població a 
zones verdes i espais lliures de valor fa 
més ric i saludable l’entorn que habitem.  

Per avançar en la consolidació d’aquests 
espais públics municipals, darrerament 
s’ha licitat la segona fase del projecte del 
Parc Fluvial aprovat a la darrera legislatu-
ra. Una actuació de condicionament 
d’una zona mediambiental molt rica que 
s’estén entre el riu i el poble.  

Aquest fet permetrà consolidar un seguit 
de  recorreguts i itineraris saludables per 
tothom i obrir espais per al coneixement, 
el passeig, el joc i la descoberta del medi 
natural. També per al desenvolupament 
de bones pràctiques i hàbits saludables a 
prop del poble i en contacte amb la rique-
sa de l’entorn fluvial.  

La segona fase representa una inversió de 
300.000 euros del pressupost municipal i 
completa l’estructura verda, amb arbusts i 
arbres, així com amb recorreguts i itinera-
ris pavimentats i accessibles per tothom. 
Les obres completaran elements ja 
presents, com l’Aula de Natura, i incorpo-
raran nous elements com el mobiliari, els 
jocs infantils i la senyalització per gaudir 
de l’indret i els seus valors, en un 
aprenentatge sorprenent per a petits i 
grans, nens i famílies. 

LLUM VERDA A LA 2a FASE 
DEL PARC FLUVIAL 

En els darrers mesos s’ha fet una 
renovació de l’enllumenat del 
passeig del Centenari. En concret, 
s’ha fet una substitució massiva de 
tots els punts de llum, tant els que 
donen servei a la via rodada com els 
que ho fan a la zona de vianants. 
Les llums antigues estaven 
concebudes per il·luminar 
carreteres i ja havien arribat a la fi 
de la vida útil.  Ara s’han substituït 
les llums amb reflector i làmpada 
per unes de noves de tecnologia 
LED. Aquest canvi permet millorar 
notablement el confort visual, 
disminuir el consum elèctric i la 
contaminació lluminosa i, sobretot, 
oferirà una millora notable en la 
continuïtat del servei.

L’estalvi estimat amb els llums LED 
és del 66%, que impliquen uns 
14.000 kWh/any i equivalen a 3.264 
kg/any de gasos efecte hivernacle.  
És el mateix que produeix una 
persona en 250 dies amb la seva 
activitat diària.

A més a més, s’ha realitzat un 
important canvi en la fisonomia de 
la columna: s’ha baixat l’alçada del 
llum que dona servei a la vorera per 
acomodar la il·luminació, un fet que 
es notarà principalment als mesos 
d’hivern i tardor.

Nova il·luminació 
al Passeig 
del Centenari 1

2

4 88
3

6

97

5
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CONNEXIÓ DEL BARRI 
DE LA CASA NOVA A LA XARXA 
MUNICIPAL D’AIGUA 

Una altra millora que s’ha fet darrerament 
ha estat la connexió de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua pel consum humà del barri 
de la Casa Nova a la Xarxa Municipal. 

El servei d’aigües de CADAC, que fins fa 
poc prestava el servei al barri de la Casa 
Nova, va ser rescatat pel servei municipal 
al 2018. 

Per garantir la qualitat del servei, ara s’ha 
construït una canonada de transport d’aigua 
des de la zona d’aparcament del Pavelló 
fins a l’Institut. A més, s’ha fet l’adequació 
i millora del bombament del dipòsit de cota 
inferior del barri de la Casa Nova, millores 
al bombament principal de la xarxa i millo-
res auxiliars com la creació d’un hidrant 
per extinció d’incendis al camí de Can Palau 
i al polígon industrial de Can Forns.

La Junta de Govern va formalitzar a mitjans de maig l’adjudicació del projecte del Pla 
de Millora de Barris, que és un dels objectius prioritaris per l’equip de govern durant 
la legislatura 2019-2023. L’adjudicació va ser per a l’empresa BIGAS GRUP SL i la 
intervenció per a la Millora de l’Estat de la Via Pública dels nou barris està previst que 
comenci aquest mateix 2021 i s’allargui durant 3 anys, és a dir, fins el 2023.

ARRANJAMENTS DE VORERES 
a Ca l’Alegre, Can Jornet, 
El Xargall i Can Nadal, Casa Nova 
i Can Cebrià

ARRANJAMENTS D’ASFALTS 
a Ca l’Alegre, Can Jornet, El Xargall, 
Can Nadal, Can Bosc, La Casa Nova, 
Can Cebrià, Les Roquetes i Bosc Ruscalleda

 ARRANJAMENTS DE VORERES 
a Can Bosc i Les Roquetes

BARRI RODES: MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El Ple del 27 de maig va aprovar provisional-
ment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries en l'àmbit de Barri Rodes i 
continua fent passos endavant per arribar a 
la culminació, tan desitjada i esperada pels 
veïns, de la urbanització del barri. 
El document, aprovat inicialment el juliol de 
2020 i provisionalment al maig de 2021, 
estableix tres línies d'acció per a reduir els 
costos d'urbanització i poder desenvolupar la 
urbanització del barri:

1.   Reducció i ajust de les reserves de sistemes 
(vialitat, zones verdes i equipaments), per tal 
de rebaixar els costos urbanístics del sector.
2. Diferenciar el desenvolupament dels 
àmbits subjectes a nova parcel·lació i urba- 
nització dels àmbits més consolidats on cal 
completar la urbanització.
3. Redefinir l'àmbit del sector, a partir de 
l'exclusió de les edificacions més disperses.

Ara, el document s’ha remès al Departament 
Territorial de la Generalitat perquè faci 
l'aprovació definitiva. El termini de contes-
tació és de sis mesos. Mentrestant, l'Ajunta-
ment i les associacions de veïns redacten el 
Projecte d'Urbanització, el qual ja està molt 
avançat. Així mateix, s'encarregaran els 
projectes de reparcel·lació dels sectors, que 
són els que acaben determinant els costos 
reals que li corresponen a cada parcel·la.

L'objectiu és clar: efectuar la Urbanització 
del Barri que augmenti la qualitat de vida 
dels veïns.

BARRI CAN RABASSA: CANVI DEL 
SISTEMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

El ple del 27 de maig també va aprovar el 
Canvi de Sistema d'Actuació Urbanística per al 
Barri de Can Rabassa. La principal raó de la 
proposta és la necessitat de determinar el 
responsable d'executar les obres d'urbanització 
que queden al barri. El 24 de gener de 1995 es 
va constituir la "Junta de Conservació de la 
Urbanització de Can Rabassa" per acabar amb 
les obres d'urbanització i aconseguir la recepció 
dels carrers per part de l'Ajuntament. Aquest 
període no podia durar més de dos anys des de 
la seva constitució i ara, 26 anys després, les 
obres d'urbanització encara no s'han fet. L'any 
2015 es va signar un conveni de col·laboració 
entre la Junta de Conservació i l'Ajuntament 
per iniciar i dur a terme les obres. A última 
hora, la Junta s’hi va oposar i, a més, va 
denunciar el conveni subscrit de mutu acord i 
va presentar recurs contra l'Ajuntament per 
inactivitat respecte a l'execució de les obres. La 
sentència posterior va concloure que la Junta 
no podia acusar d'inactivitat a l'Ajuntament, 
sinó per haver consentit durant tants anys que 
la Junta no completés la urbanització. L'article 
121.3 de Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
reserva a favor de l'Ajuntament la decisió 
sobre el sistema d'actuació urbanística i la 
modalitat que cal aplicar. En aquests moments, 
des del consistori es considera que el sistema de 
cooperació serà la fórmula més adequada per 
culminar aquesta urbanització. D’ara 
endavant, s'inicia un període important, de 
treball col·laboratiu per totes les parts, per 
consensuar i tancar un procés que portarà a 
guanyar en qualitat de vida dels ciutadans que 
viuen al barri. 

EL PLA DE MILLORA DE BARRIS, ADJUDICAT

LA DESPESA DE L’ACTUACIÓ HA ESTAT 

DE 206.500 € I UNA PART D’AQUESTS 

FONS PROVENEN DE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 

L’ADJUDICACIÓ 
S’HA REALITZAT 

PER UN IMPORT DE 

499.689,54
EUROS

20222021 2023
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Alcoholemia penal

Ajuda parts
amistosos

Recuperació vehicles

ESTADÍSTIQUES DE LA POLICIA LOCAL

4630 
intervencions

La Policia Local de Vilanova del Vallès ha fet 
un total de 4.630 intervencions en aquests 

primers 5 mesos de l’any 2021. La gran majoria, 
un 64,49%, ha estat en serveis ordinaris 

i un altre 10,86% ha estat en serveis a les escoles.

Tanmateix, hi ha hagut 242 actuacions (5,23%) 
de seguretat ciutadana, 102 intervencions (2,2%) 

d’auxili o ajuda, 91 (1,97%) de trànsit
i 89 (1,92%) de policia judicial.

Quant a trànsit, les actuacions més habituals han estat la 
regulació, la senyalització i els avisos, els quals han suposat 
el 50,55% del total. A més d’aquesta subcategoria, també 
han tingut rellevància la intervenció en accidents (12,09%) 
i la gestió d’abandonaments (9,89%).

Pel que fa a la categoria més nombrosa, els 
serveis ordinaris, en destaquen especialment 
les 2.464 patrulles de seguretat. D’aquestes, 
420 han estat al nucli urbà i 1.623 als 
diferents barris del poble.

 (GENER-MAIG)

PRINCIPALS 
SERVEIS ORDINARIS

SERVEIS DE TRÀNSIT

P.  administrativa

Trànsit

Seguretat ciutadana

Auxilis/ajudes

OAC

Policia judicial

Serveis ordinaris

Escoles

338

91

242

102

279

89

2986

503

1

Drogues, positiu 
administratiu

1

1

Retirada / inmob /
desinmob /precinte

Alcoholèmia

Delictes seguretat vial

8

4

4

Atestats trànsit

3

Regulació
/ senyalització / avisos

Intervenció accident

Abandonaments

46

11

9

2

1.623

PRE
INSCRIPCIONS 
CURS 2021-2022 

25
21

La Falguera

Institut 
Vilanova del Vallès

38
78
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Evitem-ho.
EXTREMEM
LES MESURES

La majoria dels vehicles que han estat 
sancionats per excés de velocitat han 
sigut de fora de Vilanova (prop d’un 
95%). L’àrea de Governació i Seguretat 
Ciutadana i el cos d’agents de la Policia 
Local han detectat que hi ha vehicles 
que circulen amb excés de velocitat. 

L’excés de velocitat en alguns punts del 
poble continua sent preocupant. Així ho 
mostren les dades obtingudes a través 

dels radars que s’han col·locat al tram 
de la carretera BP-5002 que uneix la 
rotonda del pavelló esportiu amb l’Insti-
tut de Vilanova del Vallès. 

Davant el risc que això suposa per la 
seguretat de vianants, ciclistes i altres 
vehicles, recentment l'ajuntament ha 
instal·lat radars en diferents punts de la 
carretera.

Des de l’Ajuntament es vol subratllar 
que l’objectiu d’aquests controls de 
velocitat no és multar als veïns i veïnes, 
sinó aconseguir conscienciar de la 
importància de respectar els límits de 
velocitat en les vies interurbanes per no 
posar en risc la seguretat de vianants, 
ciclistes i altres vehicles.

CONTROLS 
DE VELOCITAT 

PER REDUIR EL RISC 
D’ACCIDENTS

S’ESTUDIA COL·LOCAR 
NOVES CÀMERES 
DE VIGILÀNCIA

La Policia Local continua immersa en el 
treball per convertir Vilanova del Vallès 
en un poble molt més segur i, en aquest 
marc, des de fa temps s’està duent a 
terme el desplegament de càmeres de 
lectura de matrícules, tant a l’entrada 
com a la sortida del poble. 

El projecte, que constava de 3 fases, ja es 
troba actualment en la seva darrera 
etapa, la qual consisteix a instal·lar 4 
noves càmeres de videovigilància i, 
alhora, analitzar i revisar si la ubicació de 
totes les que ja hi ha instal·lades és la 
idònia.

En les dues primeres fases del projecte, 
les quals ja s’han executat, s’ha instal·lat 
un total d’11 càmeres lectores de matrí-
cules. A més, a aquest desplegament cal 
sumar-li 8 càmeres de control a les illes 
d’escombraries, cosa que ha significat 
una millora considerable en l’estat 
d’aquestes.

Des de l’àrea de Seguretat Ciutadana 
continuarem treballant en aquests pro- 
pers mesos per seguir incrementant la 
seguretat de tots els vilanovins i vilanovi-
nes.

L’EXCÉS DE VELOCITAT EN 

ALGUNS PUNTS CONTINUA SENT 

PREOCUPANT, AIXÍ HO MOSTREN 

LES DADES DELS RADARS



 IAELS 
GRUPS

GRUP MUNICIPAL UPV
Yolanda Lorenzo i Garcia
Sergi Ruiz i Vilar
Sandra Álvarez i Torné
Jordi Vall-llovera i Calmet
Abelardo López i Hernández
Sara Iglesias i Pajares

GRUP MUNICIPAL PSC-CPGRUP MUNICIPAL 
JUNTSXVILANOVA

Roser Colomé i Soler 
Lluís Garcia i Pera 
Irene Garcia i Abellán 

Marialluïsa Ferré i García 
Luis Álvaro i Alcalde
Gabriel Moreno i Salvatierra

QUÈ, JA S’HA INAUGURAT 
EL PARC FLUVIAL? 

Aquest dies, fa 2 anys que el Parc Fluvial està 
aturat. Ja saps que el govern d’Unitat va tenir 
molta pressa el 2019 en posar la primera 
pedra perquè venien eleccions i s’havia 
compromès a que tinguéssim Parc en el 
mandat 2015-2019. Promesa que va quedar 
en paper mullat llavors i que, ara, tornen a 
engegar. 
I és que el Govern Lorenzo ha refet el ‘nyap’ 
que, ara fa 2 anys, els va obligar a parar 
motors. Refet, com els han hagut de dir des 
de fora que ho fessin.  Perquè, tot i que des de 
Junts per Vilanova veníem avisant del rotllo 
‘al tanto que això no s’està fent bé’, la 
cantarella del govern era - i encara és- que no 
ens agraden les inversions. Estem d’acord, les 
mal fetes no! A nosaltres i, suposem, que a 
ningú.I la raó és que el que s’inverteix són els 
diners de tothom. 
Recordem que quan parlem de diners 
invertits al Parc Fluvial, estem parlant de 
600.000€ en la primera fase i, en una segona 
que estan a punt de posar en marxa, seran 
300.000€ més. I així, ens aproparem al milió 
d’euros. Una inversió que, per haver perdut 
dos anyets pel camí, no està gens malament, 
no trobes? 
Estem d’acord en que Vilanova necessita 
inversions: si Unitat s’anima a escoltar-nos, 
tenim algunes idees. Però, també estem 
d’acord en que tot allò que es faci, s’ha de fer 
bé. Perquè, de ‘nyaps’ en portem uns quants 
i cada ‘pedaç’ són caleró públic. Per posar un 
exemple, llancem una pregunta: per què 
l’aparcament d’un supermercat va perdre 
part de la superfície que ocupava? Ens 
encantaria respondre a la pregunta, però el 
Govern no ens ha explicat res. ‘Nyap’ 
urbanístic, doncs? 
Vilanova ens mereixem un parc. Però també 
ens mereixem unes entrades al poble dignes, 
uns espais comuns nets, uns barris amb llum 
i sense socs trenca-cotxes i carrers accessibles 
a tothom, també per a persones amb mobili-
tat reduïda. Però, per damunt de tot, ens 
mereixem transparència, ens mereixem que 
les coses es facin bé. Perquè, està molt bé 
fer-se vídeos de propaganda, d’aquells del 
segle passat. Però seria fantàstic que, amb tot 
el que està per fer, poguéssim compartir i 
parlar. 

MALGRAT TOT, 
SEGUIM ENDAVANT...

L’any 2019 vam iniciar legislatura dient-vos a les 
vilanovines i vilanovins que “Us  garantíem 
dedicació, esforç, treball, compromís, transparèn-
cia, diàleg i escolta”. I que “quan calgués seríem 
valents, però amb la prudència que requereix 
una administració pública i plural, com és un 
Ajuntament”. Doncs aquest temps de pandèmia 
ha estat una prova de foc per al grup municipal 
d’UNITAT. Si bé ha desbordat qualsevol previsió, 
ens ha enfortit com a equip i ens ha fet prendre 
decisions valentes que requerien d’una prudèn-
cia extrema per abordar la situació  en cada 
instant. Està clar que encara queda recorregut per 
superar la covid, malgrat pugui semblar que el 
final estigui a prop, i en aquest sentit i a les portes 
de l’estiu, esperat temps de ‘relax’, des del grup 
d’UNITAT us assegurem que no descansarem i 
tirarem endavant per dur a terme els nostres 
compromisos. L’inici de les obres d’arranjament 
dels barris recepcionats, després de l’auditoria 
feta per establir els punts a millorar; la licitació de 
les obres de la segona fase del Parc Fluvial, per 
dotar-lo d’elements que el facin més agradable; 
l’impuls i aprovació de la modificació de les 
normes subsidiàries del Barri Rodes, com a un 
pas més per avançar en el projecte d’urbanit-
zar-lo; o la proposta de canvi de gestió del Barri 
de Can Rabassa, amb motiu de desencallar el 
procés d’urbanització, en son quatre exemples 
clars i claus de la legislatura. Tampoc no podem 
oblidar l’obertura imminent del Centre de Dia 
(SAIAR) per a les nostres àvies i avis durant el 
mes de setembre, i estem treballant per poder 
oferir al jovent de Vilanova un nou espai on 
puguin seguir creixent d’acord a les seves 
necessitats. Tot això és present, però també 
planifiquem a futur, més immediat que llunyà. I 
és que el projecte de la zona d’aigües, la tant 
esperada piscina, comença a veure la llum amb la 
compra del terreny al costat de la masia de Can 
Rabassa i la sol·licitud del pla director com a 
treballs previs a la redacció del projecte per 
aconseguir un espai de socialització on poder-nos 
refrescar i divertir o practicar algun esport 
d’aigua. Però mentre no ens puguem banyar, 
gaudim del que tenim més proper, la nostra Festa 
Major, que com sempre estarà a l’alçada de la 
situació actual, procurant satisfer tots els públics, 
del més menut al més gran, i amb totes les 
precaucions i mesures de protecció que siguin 
necessàries i que es vagin implementant.

Gaudiu de l’estiu i ens veiem per Festa Major, o 
menor. Bones vacances!

ACTUACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL PSC-CP 2021

El primer semestre del 2021 el Grup Municipal 
Socialista hem centrat la nostra feina en fer 
seguiment i control de la gestió del govern i elevar 
propostes beneficioses per al poble, de les quals us 
hem informat puntualment via xarxes però que ara 
us volem fer arribar un recopilatori de les principals 
iniciatives. Moció del PSC en suport al Dia Interna-
cional de la Discapacitat: fent paleses les dificultats 
d’aquest col·lectiu a causa de la pandèmia. El govern 
va votar en contra. Moció del PSC en suport a les 
Escoles de dansa del VO: que han restat tancades 
durant els mesos de pandèmia. Vot unànime del ple. 
Moció del PSC en suport als Treballadors de l’empre-
sa BOSCH i contra el seu tancament: vàrem donar 
suport un text unitari que va ser aprovat pel Ple. 
Moció del PSC per l’Estudi del millor emplaçament 
de la futura piscina municipal: Davant la proposta del 
govern ERC-UxV d’ubicar la piscina a Can Rabassa, 
pensem que la primera opció a estudiar és la de la 
zona esportiva que el govern descarta sense 
fonament sòlid. Proposàvem que la Diputació de 
Barcelona fes un estudi tècnic del millor emplaça-
ment. El govern va votar en contra. Moció del PSC 
per l’eliminació de les barreres arquitectòniques a 
Vilanova: assenyalant més de 50 punts negres actuals 
en els carrers i voreres. Proposàvem una inversió 
anual de 100.000€ fins aconseguir un poble sense 
barreres. El govern va votar en contra. Reconversió 
del Centre de dia per la Gent Gran en un Servei 
d’Atenció Integral en Àrees Rurals (SAIAR): El 
Centre de Dia es va inaugurar al 2019 però mai es va 
posar en funcionament. Tenim seriosos dubtes que el 
nou “Centre per l’àmbit rural” sigui el millor servei 
per la nostra gent gran. Han fet la reconversió perquè 
aquest nou servei costa 3 vegades menys que el 
Centre de Dia. A més de les 40 places ara tindrà 20 de 
les quals només 8 públiques. Tot plegat ens sembla 
un despropòsit. No li hem donat suport. Aprovació 
provisional modificació NNSS Barri Rodes: De nou, 
l’Ajuntament ha dut a Ple aquesta actuació sense 
previ acord formal amb els veïns ni amb els grups de 
l’oposició. Pensem que les grans temes del poble han 
de ser recolzats per tothom i per això s’han de 
consensuar prèviament. Sempre hem donat suport a 
les propostes de l’Associació de Veïns. Vàrem votar 
abstenció tot demanant un canvi de manera de fer 
del govern municipal. Modificació sistema gestió 
urbanització can Rabassa: pensem que fer aquest 
canvi es convenient un previ acord amb els represen-
tants del veïns, el qual no ha existit. Això ens va fer 
votar en contra. 
Us desitgen un bon estiu!
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EL CASAL ÀNGEL 
DE LA GUARDA RECUPERA 
L’ACTIVITAT

Després de més de 500 dies amb 
l’equipament tancat, el diumenge 6 de 
juny una quarantena de persones va 
participar a les activitats de reobertura del 
casal. Primer, se’ls va fer entrega de la 
nova targeta verda. Després, van poder 
gaudir d’un esmorzar individualitzat, del 
concert d’Els Pescadors del Replà i de dues 
partides de Bingo per tancar l’acte.

La presidenta del casal d’avis, Joana 
Cervantes, va mostrar la seva satisfacció 
perquè “ho necessitàvem. Encara que 
siguem grans, som com nens: necessitem la 
llibertat i estar amb els nostres”.

Des de l’endemà, 7 de juny, cada tarda les 
portes del casal estan obertes a tothom qui 
vulgui gaudir de bona companyia i passar 
una estona divertida. A partir de 
setembre, sempre i quan les mesures del 
PROCICAT ho permetin, augmentaran les 
activitats tan a dins com a fora del Casal.

EL CASAL TINDRÀ 
UNA DINAMITZADORA

L’àrea de Gent gran de Vilanova del Vallès 
ha treballat conjuntament amb dos 
municipis més, com Santa Maria de 
Martorelles i Martorelles, per a l’obtenció 
d’una subvenció i poder tenir una 
dinamitzadora que ajudi a fer realitat el 
desig d’organitzar moltes activitats al 
Casal Àngel de la guarda.

La subvenció és de 12.500€ i els 
ajuntaments hauran de posar la resta de 
pressupost en funció de les hores de 
dedicació que acabi tenint la 
dinamitzadora a cadascun dels tres 
municipis. La voluntat de la regidoria de 
Gent gran de Vilanova del Vallès és que 
aquesta figura pugui ser-hi dues tardes a 
la setmana.

Mercedes Blanco i Somoza

A L’EQUADOR
DE LA LEGISLATURA

Han passat 2 anys de les eleccions Municipals, 
el darrer any no ha sigut gens fàcil per ningú, 
marcat per una pandèmia i les seves 
conseqüències: sanitàries, econòmiques i 
socials.

Des de l’Ajuntament s’ha continuat treballant 
per dur a terme les tasques del dia a dia. Des 
de l’àrea de Participació Ciutadana s’ha tirat 
endavant la 3a edició dels Pressupostos 
Participatius amb un total de 27 propostes 
presentades, de les quals 20 han passat a la 
fase de votació.

Com a novetat, i ja ss va anunciar anterior-
ment, aquest any es duran a terme els Pressu-
postos Participatius pels joves en els quals es 
destinaran 5.000€ perquè els joves puguin fer 
les seves propostes.

Respecte a l’àrea de Salut, la Diputació de 
Barcelona ha dotat a l’Ajuntament d’una 
subvenció econòmica de 7.058€ per l’elabora-
ció del Pla Local de Salut, amb una visió molt 
més àmplia i per això per la seva elaboració 
necessitarem la implicació de professionals de 
la Salut, com altres àmbits com cultura, 
joventut, esports, medi ambient, policia, 
educació, dona, etc.

El debat social i polític actual reclama el 
compromís de tots i totes amb la igualtat entre 
homes i dones, la superació del col·lectiu 
femení i l’obertura d’oportunitats a tots els 
nivells.

Quant ens referim a la igualtat ens referim 
que tots i totes hem de tenir les mateixes 
oportunitats en els diferents àmbits de la 
societat, està prohibit la discriminació o 
l’assetjament per raó de sexe i tots i totes 
tenint autonomia i llibertat per desenvolupar 
el nostre potencial afectiu, intel·lectual, 
artístic, cultural o físic.

Des de l’Ajuntament continuarem treballant 
per la igualtat de tots i totes.

Ens ha tocat resistir la força d’un virus 
inhumà i ara ens toca reconstruir un país 
desprès de la paralització a conseqüència de la 
pandèmia. Des de la secció local d’ERC 
Republicana de Catalunya us desitgem a tots i 
totes un bon estiu.

ENTRA EN SERVEI UN NOU 
BUS AL SMT VILANOVA 
I VALLROMANES 
A GRANOLLERS

Des del 19 d’abril, s’ha posat en marxa un 
nou bus al SMT Vilanova i Vallromanes a 
Granollers. La principal característica 
d’aquest nou vehicle és que ja incorpora 
el nou pupitre de la T-Mobilitat, que és la 
nova targeta de transport que ha de 
permetre un sistema tarifari més just i 
equitatiu per a tothom. La T-Mobilitat 
funcionarà d’acord amb la mobilitat real 
de cada ciutadà, és a dir, calcularà el preu 
de manera personalitzada segons els 

quilòmetres recorreguts i la freqüència 
amb la que l’usuari o usuària faci servir el 
transport públic. 

Aquesta nova targeta permetrà no haver 
de recórrer a títols de transport múltiples.
Tanmateix, tot i que aquest nou bus 
incorpori la tecnologia de la T-Mobilitat, 
es donaran uns mesos de transició i 
encara es farà servir la mateixa validadora 
i els títols magnètics.

GENT GRAN

MOBILITAT



EL PERSONATGE

          (Barcelona, 1979) viu a 
Lliçà d’Amunt des de fa deu 
anys i és la tècnica de cultura 
del municipi. Es va incorporar 
al febrer d’aquest any, en 
plena pandèmia, per dirigir el 
CCVV i dur a terme les tasques 
culturals del municipi.

Per la gent que no et 
coneix encara, com has 
arribat al lloc de tècnica de 
cultura del poble? D’on 
vens professionalment?

Vinc del món de la Cultura. 
He estat treballant durant 16 
anys a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, primer 
com a tècnica del teatre 
municipal i després com a 
tècnica de Patrimoni Cultural. 
Abans d’això compaginava els 
estudis d’Humanitats a la 
UAB, amb feines de cap de 
setmana. Una de les que més 
recordo és la del Parc 
d’Atraccions del Tibidabo. 
Sempre m’ha agradat treballar 
perquè la gent s’ho passi bé, i 
si a més li sumem l’element 
cultural, molt millor.

Quines motivacions et 
porten a provar sort a 
Vilanova?

Volia millorar la meva qualitat 
de vida treballant més a prop 
de casa i quan vaig trobar 
l’opció de treballar a Vilanova 
vaig pensar que era perfecte. 
Era l’ocasió de treballar en un 
poble petit en el que podia 
conèixer la gent i ajustar la 
meva feina a les seves 
necessitats. Ser la tècnica de 
cultura em donava 
l’oportunitat de poder oferir 
un servei que respongués a les 
necessitats de la població amb 
diferents formes de consum i 
expressió i en els diversos 
àmbits culturals.

En aquests primers 3 mesos, 
què t’ha sorprès de Vilanova 
del Vallès?

Vilanova del Vallès és un 
municipi amb un ampli bagatge 
cultural que va quedar suspès 
amb la pandèmia de la 
Covid-19. La por a la represa era 
evident quan em vaig 
incorporar, tot i així, la 
participació de diferents entitats 
culturals i educatives en actes 
com l'Aplec de Santa Quitèria va 
ser l'exemple de que poc a poc 
anem recuperant la normalitat i 
que les ganes de cultura estan 
més vives que mai. La valentia i 
implicació d'uns quants ha estat 
una sorpresa que ens ha permès 
reprendre l'activitat. Estem fent 
realitat el hastag cultura segura.

En clau de futur, de cara 
als propers mesos, quins 
projectes s’impulsaran des 
de l’àrea de cultura?

Volem impulsar la programació 
estable del CCVV que comptarà 
amb tota mena d'espectacles pel 
públic en general i espectacles 
adreçats al públic familiar. La 
intenció és que els vilanovins i 
vilanovines puguin accedir a la 
cultura sense la necessitat de 
desplaçar-se a altres municipis, 
creant una oferta cultural 
atractiva i accessible. També es 
vol donar resposta a les 
necessitats formatives per tal de 
promoure la participació en la 
vida cultural del municipi 
consolidant el CCVV com espai 
per a la formació i la creació. 
D'altra banda, s'està treballant 
en un projecte de recuperació de 

la Memòria Democràtica per tal 
de reivindicar el fets, les 
persones i el valors de la lluita 
antifranquista i impulsar la 
seva difusió.

Quin és el teu “ideal” 
de cultura pel poble, 
quant a programació, cicles, 
participació... què 
t’agradaria assolir?

El meu “ideal” de cultura és 
aquell que respongui a les 
necessitats de la població, en el 
que tothom s'hi senti 
representat en els diversos 
àmbits culturals i aconseguir 
que sentin el CCVV com 
l’equipament cultural de 
referència a Vilanova que 
ofereix un servei del que poden 
gaudir i participar. També 
voldria incentivar la 
participació de les entitats 
culturals i de la ciutadania en 
les festes de cultura popular i 
tradicional. En definitiva, fer de 
la cultura un instrument de 
cohesió i desenvolupament 
local, i del CCVV un espai 
accessible que promocioni la 
participació en la vida cultural 
vilanovina.

Quin missatge enviaries als 
veïns i veïnes per intentar 
apropar-se a aquest ideal?

Que vinguin al CCVV, que 
participin i diguin la seva. 
Estem treballant perquè se 
sentin representats i necessitem 
sentir les seves veus per poder 
aconseguir la fita marcada. 
Tots som cultura.

VANESSA 
PARRA 
VALLESPÍ 

Estem fent 
realitat el hastag 
cultura segura.  
V. P.
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93 845 84 29
93 845 60 83

93 139 52 34

Pavelló Esports 
Camp de Futbol

61 40


