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Via lliure a un supermercat
a la zona de Mafinsa

Els Jardins de Ca n’Ortadó
s’obren a la ciutadania
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Cerdanyola, com la resta del país està patint una de les crisis econòmi-
ques més dures dels darrers temps. Davant d’aquesta evidència es po-
dria deixar que passi el temporal amb el risc que això suposa o enfron-
tar-s’hi amb polítiques actives que, com a mínim, serveixin per pal·liar  la
situació i posin les bases per a una recuperació.
En aquest sentit, l’Ajuntament i diversos agents econòmics locals repre-
sentants del PTV, del Parc de Recerca de la UAB, així com d’associacions
d’empresris locals, han signat un conveni de col·laboració per a engegar
projectes conjunts que promoguin la reactivació econòmica.
En moments de dificultats, la unió d’esforços es fa molt més necessària.
Aquest acord n’és un bon exemple i el camí a seguir.

editorial

Edita
Ajuntament de Cerdanyola
Redacció
Gabinet de comunicació
Fotografia
José Rodríguez Urbano
Impressió i plegat
Gràfiques Cuscó SA
Distribució
Distmail SL
Dipòsit Legal
B-8726 / 81

Adreces 2.0 Ajuntament:
facebook: https://www.facebook.com/ajuntament.cerdanyoladelvalles
Twitter    @cerdanyola
Google +  https://plus.google.com/10698709156149436406

RIU SEC 309 per a ftp (def)1:RIU SEC 309 per a ftp (def)1.qxd  13/07/2012  14:22  Página 2



3
0
9
 c

ar
ta

 o
be

rt
a

3

Sempre he pensat, com a Alcaldessa de Cerdanyola, que
és un honor poder promoure grans projectes per a la ciu-
tat que t'ha vist créixer i que tant t'estimes. Però també és
una satisfacció poder fer aquelles petites coses que ens
fan veure amb altres ulls un racó, una plaça o el camí pel
que passegem. Penso que són precisament aquestes pe-
tites coses que ens ajuden a descobrir la màgia de
Cerdanyola.   

Habitualment aprofito aquestes línies per parlar-vos dels
grans eixos de ciutat, de les prioritats polítiques que tenim
i de les nostres preocupacions. Aquesta vegada, en canvi,
m'agradaria aprofitar aquest espai per explicar-vos tres
petites actuacions que, després d'un any de mandat, avui
ens permeten parlar d'una ciutat més viva i dinàmica. 

L'obertura a la ciutadania dels Jardins de Ca n'Ortadó, no
només ens permet gaudir d'uns espais emblemàtics,
d'una passejada o d'una bona lectura prop de les fonts,
sinó que ha suposat recuperar un espai verd al mateix cor
de la ciutat. Un petit privilegi, ara, a l'abast de tothom.

Un altre espai que hem retornat a la ciutadania ha estat el
de Bosc Tancat. La nova adjudicació de la gestió d'a-
questa zona d'oci i lleure ens permetrà, a molts cerdanyo-
lencs i cerdanyolenques, gaudir d'un espai d'aigua i na-
tura ideal per a les famílies i del que podrem fer-ne ús tot
l'any.

I finalment l'ordenació del solar on estava ubicada
Mafinsa. La ciutat guanyarà un espai estratègic pel que fa
a futurs usos comercials, espais verds i nous equipa-
ments. Aquest fet comportarà la creació aproximada de
50 llocs de treball i, en definitiva, més oportunitats per a
Cerdanyola i per a la seva ciutadania.

Cerdanyola és la ciutat de la ciència i la innovació però
també la ciutat de les persones.

Siempre he pensado, como alcaldesa de Cerdanyola, que
es un honor poder promover grandes proyectos para la
ciudad que te ha visto crecer y que tanto quieres. Pero
también es una satisfacción poder hacer aquellas peque-
ñas cosas que nos hacen ver con otros ojos un rincón, una
plaza o el camino por el que paseamos. Pienso que son
precisamente estas pequeñas cosas las que nos ayudan
a descubrir la magia de Cerdanyola.

Habitualmente aprovecho estas líneas para hablaros de
los grandes ejes de la ciudad, de las prioridades políticas
que tenemos y de nuestras preocupaciones. Esta vez, en
cambio, me gustaría aprovechar este espacio para expli-
caros tres pequeñas actuaciones que, después de un año
de mandato, hoy nos permiten hablar de una ciudad más
viva y dinámica.

La apertura a la ciudadanía de los Jardines de Ca
n'Ortadó, no sólo nos permite disfrutar de unos espacios
emblemáticos, de un paseo o de una buena lectura cerca
de las fuentes, sino que supone recuperar un espacio
verde en el mismo corazón de la ciudad. Un pequeño privi-
legio que hoy está al alcance de todos.

Otro espacio que hemos devuelto a la ciudadanía ha sido
el Bosc Tancat. La nueva adjudicación de la gestión de
esta zona de ocio nos permitirá disfrutar de un espacio de
agua y naturaleza ideal para las familias y del que podre-
mos hacer uso todo el año.

Y finalmente, la ordenación del solar donde estaba si-
tuada Mafinsa. La ciudad ganará un espacio estratégico
por lo que se refiere a futuros usos comerciales, espacios
verdes y nuevos equipamientos. Este hecho comportará
la creación aproximada de 50 puestos de trabajo i, en de-
finitiva, más oportunidades para Cerdanyola y para su ciu-
dadanía.

Cerdanyola es la ciudad de la ciencia y la innovación, pero
también la ciudad de las personas.

Una ciutat més oberta Una ciudad más abierta

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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Entra en vigor la taxa de residus

Des de l’1 de gener de 2012 ha entrat en vigor
la taxa de recollida de residus, la qual cosa su-
posa el naixement de  l'obligació de pagament
de la tarifa que recull l'ordenança per part dels
ciutadans i les empreses. 
S'estableixen dos tipus de recollida: residus
domèstics i residus comercials.
Des del passat 28 de maig s'ha iniciat la notifi-
cació de les liquidacions a la ciutadania per
cada habitatge d'ús residencial.
L'import de la taxa per la recollida de residus
domèstics és de 56€ que és el preu que va ser
aprovat l’any 2004 per a tots els immobles
d’ús residencial.
Més informació a la pàgina següent

Cost del servei
L'Ajuntament de Cerdanyola compta amb un
nou servei de recollida d'escombraries des de
desembre de 2010. Aquest nou servei integra
la gestió de la recollida de totes les fraccions
d'acord amb el model de separació en origen
del residu domiciliari (resta, orgànica, paper-
cartró, envasos lleugers i vidre) conjuntament
amb serveis específics de recollida de piles i
recollida de voluminosos. S'incorpora també
un nou sistema de recollida, la càrrega bilate-
ral, per guanyar eficiència en la prestació del
servei.
Els canvis normatius que regeixen aquest ser-
vei han motivat l’augment progressiu dels
seus costos.

Antecedents de la taxa de residus
- El Ple de 22 de juliol de 2004 va aprovar la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'es-
combraries i altres residus sòlids urbans. 13 vots a favor (ICV-EUiA, ERC i CiU) 4 vots en contra
(PP i PAS) i 8 abstencions (PSC)
- El Ple de 7 de novembre de 2005  va aprovar que la vigència de la taxa s'iniciaria l'1 de gener
de 2008. 13 vots a favor (ICV-EUiA, ERC i CiU) i 12 vots en contra (PSC, PP i PAS).
- El Ple de 25 d'octubre de 2007  va aprovar que la vigència de la taxa s'iniciaria 1 de gener de
2010. 12 vots a favor (ICV-EUiA i CIU) 10 vots en contra (PSC) 3 abstencions (PP)
- El Ple de 29 d'octubre de 2009 va aprovar que la vigència de la taxa s'iniciaria 1 de gener de
2012. Es va aprovar per unanimitat.
- El Ple de 29 de juliol de 2010 va aprovar l'adjudicació del contracte de gestió del servei públic
de recollida de residus, que suposa una  millora de la recollida selectiva i en conseqüència un
increment del preu del contracte. 12 vots a favor (PSC i CIU) 9 abstencions (ICV-EUiA) i un vot en
contra (PP)
- L'any 2006 l'Ajuntament signa un conveni amb l'Agència de residus de Catalunya, pel qual
aquest organisme subvenciona a l'Ajuntament de Cerdanyola amb un import d'1.500.000 euros
pel desplegament de la logística del model de recollida de la fracció orgànica i la de residus vo-
luminosos. Aquesta quantitat equival a finançar només una part de la despesa de la recollida
d'escombraries d'un sol exercici.

Taxa per a residus comercials
La notificació de les liquidacions per la taxa per a la recollida de residus comercials s'iniciarà en
el mes d'octubre de 2012 i l'import de la quota tributària és:

Grup de classificació d'activitats segons el residus que generen Import
Grup A Generadors de rebuig 153,78€

Grup B Generadors de rebuig i cartró 192,22€

Grup C Generadors de rebuig i paper 230,66€

Grup D Generadors de residus envasos i/o vidre 269,11€

Grup E Generadors d'Orgànica, rebuig i cartró 346,00€

Grup F Generadors d'orgànica rebuig, cartró, envasos i/o vidre 422,89€

Aquest imports tenen una bonificació del 50% de la quota tributària de la taxa 
durant l'any  2012

La taxa preveu un seguit de
bonificacions en funció de
les situacions socials i de
l’ús que es faci de la
deixalleria municipal

L’entrada en vigor de la taxa de residus va ser aprovada per unanimitat en el Ple de
l’Ajuntament del 29 d’ocutbre de 2009
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L’actuació permetrà ordenar urbanísticament
el sector amb la creació d'un parc urbà paral.lel
al riu Sec, l'ampliació de voreres, la construcció
d'una rotonda d'accés al sector comercial i la
cessió d’un sector de les naus de la fàbrica per
a equipaments municipals .
L’edifici previst tindrà planta baixa més quatre
alçades. La planta baixa i, potser, la primera,
serà destinada a comerç i la resta de l'edifici a
oficines. Aquesta actuació significarà també
que la creació de llocs de treball servirà per a la
dinamització comercial sense que això provo-
qui un perjudici per al comerç de proximitat de
la ciutat.
Al mateix temps, emmarcat dins del pla euro-
peo URBAN, la remodelació del sector continua
a través del carrer del Remei que enllaçarà mit-
jançant un nou pont sobre el Riu Sec amb el
sector de La Farigola.

Es tracta d’un pont per a vianants i vehicles que
connectarà el passeig de la Riera amb el carrer
del Remei, amb la qual cosa es pretén fomen-
tar l’accessibilitat entre la Farigola i la resta de

la ciutat i apropar el centre a la nova zona d’e-
quipaments escolars i esportius de l’àmbit del
carrer de Riu Sec.

Simulació de la futura passarel·la que connectarà el carrer del Remei amb el passeig de la Riera

El Ple municipal, reunit en sessió ordinària cele-
brada el 31 de maig, aprovava inicialment la
modificació puntual del PGM (Pla General
Metropolità) en l‘àmbit definit pels carrers de
Santa Anna i del Remei i el Riu Sec. Els terrenys
afectats passen de tenir un ús industrial a un
d’equipaments, usos comercials i oficines. 
Aquesta actuació permetrà endreçar una part
de la ciutat actualment sense ús industrial i
amb perill de degradació, a més de reduir l’edi-
ficabilitat prevista permesa a la zona.
L’operació no li costarà res a les arques munici-
pals.
La reordenació i endreça de la pastilla de te-
rreny, propietat de dos particulars i del propi
Ajuntament, permet que la ciutat guanyi equi-
paments i s’incrementi la zona verda. A més

s’arrangen i amplien les zones de passeig que
donen al Riu Sec i l’espai d’accés al pont del ca-
rrer del Remei.
L’actuació aprovada pel ple permetrà que s’ins-
tal·li una àrea comercial, la qual cosa generarà
ocupació per a la gent de la ciutat.
El govern ha incidit especialment en la conser-
vació de tres naus del complex Mafinsa, expo-
nents del patrimoni arquitectònic vinculat a la
indústria. D’aquest manera es mantenen els lli-
gams emocionals amb la ciutat i amb el veïnat
que hi treballà.
L’acord ha tingut  vistiplau dels grups polítics
del PSC, ICV-EUiA i CiU. El PP es va abstenir
mentre que ERC i Compromís per Cerdanyola
van votar en contra

Via lliure a la instal·lació d’un 
supermercat a la zona de Mafinsa

La modificació urbanística
proposa un total de
10.610m2 per a ús
comercial, oficines i
esportiu, 
6.426 m2 per a espais
lliures i parc urbà, 
3.480 m2 
per a sistemes viaris 
i 1.174 m2 
per a equipaments

L’edificabilitat prevista 
en el Pla General
Mertropolità 
era de 24.843 m2.
La modificació proposa 
una rebaixa de 16.343 m2
pel que fa a edificabilitat, 
la qual cosa representa
guanyar nous espais 
per a parc urbà i
equipaments

Actuacions que connecten la ciutat

Àmbit d’actuació prevista en la modificació puntual del PGM, entre els carrers de Santa Anna, del Remei i del riu Sec

La futura zona comercial generarà nous llocs de treball i dimanitzarà els eixos comercials

RIU SEC 309 per a ftp (def)1:RIU SEC 309 per a ftp (def)1.qxd  13/07/2012  14:22  Página 6



Jardins de Ca n’Ortadó: obrint 
espais per a la ciutadania

Es tracta d’un espai que ensenya una part de la
identitat de Cerdanyola i una mostra del patri-
moni que tenim al mig de la ciutat.
L’Ajuntament ha realitzat petits arranjaments
com la marquesina de fusta de l’entrada que es-
tava malmesa. També s’han plantat arbres i ar-
bustos i l’aigua torna a rajar de les diferents
fonts per evitar els mosquits.
A més, s’ha fet totalment accessible la porta
d’entrada del carrer de Santa Maria i s’espera
fer el mateix amb l’entrada principal per la plaça
de Sant Ramon.
L’objectiu és que sigui un jardí per gaudir d’una
estona de relax, una bona lectura o, simple-
ment, una bona passejada
Hi ha poques ciutats que tinguin un espai com
aquest i s’ha de tenir en compte que ve de la do-
nació d’una família que volia que l’indret fos un
museu, però sobretot que fos un espai per a la
ciutat. Aquest, entre d’altres motius, és el que

ens ha dut a recuperar-lo i oferir-lo a la ciutada-
nia.

Ca n’Ortadó un museu en sí mateix 
Ca n’Ortadó és una de les cases amb més ca-
ràcter de Cerdanyola que recull elements histori-

cistes i noucentistes, amb el millor jardí de la
ciutat i possiblement un dels més macos de la
comarca. 
Es tracta d’un jardí en la línia dels que es feien
en la seva època com els de Rubió i Tudurí amb
els típics elements de terracota.

Cerdanyola recupera un altre espai per al gaudi de la ciutadania. Els jardins de Ca n’Ortadó
s’obren al públic durant els mesos d’abril a octubre, de dilluns a diumenge i des de les 10 fins
a les 20,30 hores
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Els jardins del museu de Ca n’Ortadó han estat arranjats per part de l’Ajuntament per al gaudi de la ciutadania
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FRANCISCO ORTIZ

Una buena noticia para la ciudad

SANTIAGO CAYUELA

La dinamització econòmica 
de Cerdanyola

Un dels reptes més immediats de Cerdanyola és la dina-

mització econòmica del municipi, per tal de generar ocu-

pació i garantir-ne l'existent. Una ciutat com la nostre, en

la qual ja no resten grans empreses, tret de la UAB, el co-

merç, les microempreses, les petites empreses, i el treball

autònom concentren la major part de l'activitat econò-

mica i, per tant, de l'ocupació del municipi.

És per això que cal treballar, de manera conjunta amb el

teixit econòmic i social, un Pla d'ordenació d'equipaments

comercials, POEC, el qual partint del diagnòstic de la si-

tuació actual, plantegi com i on ha de créixer l'activitat co-

mercial de Cerdanyola, establint quins sectors estan

mancats d'oferta i quins la tenen ja coberta i plantejant

criteris de tipologia d'establiments i la seva distribució en

el territori.

Aquest Pla haurà de tenir en compte les zones industrials

que, fins no fa gaire, eren el principal impulsor econòmic

del municipi però que actualment estan en desús, per-

què les empreses que s'hi ubicaven han anat plegant o,

simplement, han deslocalitzat la seva activitat. No hem

de deixar que aquestes zones es degradin il·limitadament

i, si podem donar-li un ús que permeti relligar-les amb les

zones residencials properes i, alhora, ubicar-hi activitat

que generi ocupació estable, creiem que es una opció

que va en benefici de la ciutat.

Si aquestes activitats, també contribueixen a reduir les

compres que la ciutadania de Cerdanyola efectua fora del

nostre municipi i, per tant, s'incrementa el consum intern,

de ben segur, que el comerç de la ciutat guanyarà en es-

tabilitat i perspectives de futur.

El projecte de la zona de Mafinsa s'emmarca, clarament,

en aquests paràmetres i incorpora elements que creiem

força positius per a la ciutat:comportarà una molt millor

urbanització de la zona i servirà per disposar d'un equipa-

ment municipal de més de 1.000 m2, tot mantenint la

identitat com a part important del patrimoni industrial de

Cerdanyola.

Tot plegat, però, insistim que cal fer-ho des del consens

que es pot generar en un treball conjunt entre administra-

cions i teixit econòmic i social, a l'hora de definir el que és

millor per a la ciutat.

MANUEL BUENAÑO

Un año perdido

El pasado 22 de mayo hizo un año de la celebración de

las Elecciones municipales.  Durante el primer año del

mandato 2011-2015, ha quedado claro que ni la Sra.

Carmona ni el Partido Socialista tenían un proyecto ni

un modelo de ciudad para Cerdanyola. 

La Alcaldesa  y su equipo de gobierno no tienen capaci-

dad para desarrollar un plan de ciudad en todos los

sentidos: económico, social, seguridad, movilidad,

etc…. Cerdanyola todavía no tiene el Plan de Actuación

Municipal (PAM), que es el documento dónde se esta-

blecen los principales objetivos y actuaciones del

Gobierno municipal durante 4 años. 

Con este gobierno no hay perspectiva, no hay rumbo y

no hay la capacidad ni la ambición necesaria para sa-

car a Cerdanyola del pozo que está metida desde hace

años. La ciudad está funcionando por inercia y sin el

impulso necesario de un gobierno que ha decidido pa-

ralizar las herramientas estratégicas por estar en mino-

ría. Por ello, podemos afirmar que la realidad es que

hemos perdido un año.

Actualmente tenemos un Gobierno municipal can-

sado. Llevamos 32 años gobernados por los mismos

de siempre, socialistas y comunistas. Mucho tiempo

sin respuestas, como  en la inseguridad, donde han au-

mentado los robos a los comercios locales en las últi-

mas semanas  y donde la Sra. Carmona, que vive en su

mundo, diciendo que los robos han disminuido. 

Los impuestos municipales cada vez están más caros

(IBI, la nueva tasa de residuos,…). Pero el espacio pú-

blico se encuentra en una situación preocupante de

abandono y mejor no hablar de la desagradable ima-

gen que da el Riu Sec. 

Nuestro municipio sigue inmerso en una parálisis total

de todos sus departamentos. No hemos conseguido

acabar con la espesa burocracia que paraliza los in-

tento de emprender y generar empleo en nuestra ciu-

dad. Solicitar una licencia de obras o de actividades en

el Ayuntamiento es toda una odisea y un impuesto aña-

dido para los emprendedores que tienen ganas de em-

pezar un nuevo proyecto. Otro ejemplo, es la falta de

transparencia en la adjudicación publica, ya que más

del 80% de contratos son adjudicados a dedo.

Además Carme Carmona se ha convertido en una al-

caldesa muda, y sometida a las directrices que le han

marcado las direcciones del PSC y de ICV. Está dejando

Cerdanyola en una situación de parálisis, por estar

más pendiente de complacer las órdenes de su partido

que por hacer de alcaldesa de Cerdanyola. 

Por eso es necesario un Ayuntamiento liderado por un

alcalde que tome decisiones y actúe con determina-

ción y sin complejos para hacer de Cerdanyola refe-

rente de lo mejor y para ser uno de los municipios más

importantes de la provincia de Barcelona.

En el Pleno de Mayo se aprobó una modificación pun-

tual del Plan General Metropolitano de los terrenos

comprendidos entre las calles Santa Ana, Remei y Riu

Sec. Concretamente de la zona donde estaba ubicada

la antigua empresa MAFINSA.

La modificación del PGM nos ha permitido transformar

el actual uso industrial de la zona a  usos comerciales,

de equipamientos y oficinas. 

Esta actuación no tan sólo supondrá la futura instala-

ción de una zona comercial, muy solicitada, sino que

implicará la recuperación y la ordenación urbanística

de una parte de la ciudad que corría el riesgo de degra-

darse y además, nos permitirá conectar el barrio de la

Farigola  con el resto de la ciudad a través de la pasa-

rela que unirá la C/Remei con el Passeig de la Riera.    

Pienso firmemente que la ciudad ganará un espacio

estratégico. Mejoraremos sustancialmente el acceso

norte de la ciudad y, sobretodo, que nos dotaremos de

un equipamiento y un servicio del que hasta ahora no

disponíamos. Lo mejor, por si fuera poco, es que esta

inversión supondrá la creación de aproximadamente

50 nuevos puestos de trabajo.

Indudablemente estamos delante de una magnífica

noticia para la ciudad. La nueva zona comercial contri-

buirá a dinamizar la economía local y generando las si-

nergias adecuadas, estoy convencido que supondrá un

beneficio para el resto del comercio local.

Aquellos que se obcecan en defender que dicha zona

ahogara al pequeño comercio, se equivocan. Nada

más lejos de la realidad. Estoy convencido que dicho

proyecto revitalizará nuestro tejido comercial, que será

positivo para la reactivación de nuestra economía y, so-

bretodo, evitará que muchos ciudadanos marchen a

otras poblaciones a realizar sus compras. Por cierto, tal

y  como sucede ahora.  

La calidad y la proximidad de nuestro comercio repre-

sentan valores con los que una superficie comercial no

puede competir. ¿Porqué hay que plantear pues la

cuestión en términos de exclusión? ¿Acaso no se trata

de actividades complementarias? ¿Cómo es posible

que en el resto de municipios el comercio local no se

haya resentido? ¿Somos conscientes que el cliente po-

tencial de esta futura zona comercial ya se está despla-

zando a otras localidades?

Estoy convencido que poder ofertar diversas posibilida-

des es beneficioso para la ciudad y para el conjunto de

nuestros vecinos y vecinas.  Des del gobierno conside-

ramos que la futura zona MAFINSA acabará siendo un

polo de atracción, que ciudadanos de municipios veci-

nos vendrán a Cerdanyola y que ésta actividad, rever-

tirá de forma positiva en nuestros ejes comerciales.

Estamos delante de una oportunidad  que suma y que,

sin duda, hace falta.
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Arran del debat per la instal.lació d´un nou super-

mercat a la ciutat, alguns han volgut vincular (en po-

sitiu i en negatiu) aquest fet amb la dinamització o

amb l´enfonsament del comerç local. Les dues opi-

nions s´equivoquen. La dinamització del comerç lo-

cal va molt més enllà de la instal.lació o no d´un su-

permercat d´alimentació. Des dels anys 90, el

comerç de proximitat sap que ha d´especialitzar-se i

oferir alternatives diferenciades a les grans superfi-

cies, per poder-hi conviure i competir . I així ho ha fet.

Dificilment es podrà competir amb preus, o competir

amb extensió d´oferta, en canvi sí que es pot com-

petir en servei, en especialització, en tracte, en proxi-

mitat, en qualitat… . El comerç local representa una

potent xarxa econòmica que dóna vida, llum, quali-

tat, servei  i ocupació a la ciutat. Però la ciutat ha de

configurar-se amb un urbanisme i uns serveis que

ajudin a que els ciutadans puguin gaudir del comerç

local.

Al darrer Ple ,CiU vam fer un prec que va ser acceptat

pel govern local, d´el.laborar un Pla ampli que remo-

delés les entrades a la ciutat per fer més fàcil l´ac-

cés al centre. Un Pla que dissenyés nous aparca-

ments per facilitar la dinàmica comercial a la ciutat.

Un Pla que estudiés la viabilitat de noves zones

d´aparcament regulat per facilitar l´accés dels ciu-

tadans al comerç, l ́ hostaleria i els serveis. La ciutat

no pot girar-se d´esquena al comerç local, per que

acabarà fent perdre qualitat a la pròpia ciutat. I, ara

per ara, també hem de dir que no anem prou bé.

Que no s´han pres decissions adequades i que

queda molta feina per fer per poder dir que s´està al

costat del comerç local, de l´hostaleria  i dels ser-

veis.

ALFONS ESCODA 

Necessitem messures per potenciar
el comerç local

CARLES ESCOLÀ

Com entenem la taxa de residus

La primera empresa de la ciutat la formen aquells

comerciants i hostalers que cada dia aixequen la

persiana per lluitar contra la situació econòmica

que ens ha tocat viure. Des d'Esquerra hem inten-

tat explicar-ho per activa i per passiva a la resta de

grups polítics, però amb episodis com el de la re-

qualificació dels terrenys de MAFINSA topem amb

la dura realitat. El Govern Municipal no entén als

comerciants i no pensa prioritzar el manteniment

d'una estructura comercial sanejada.

L'Ajuntament ignora sistemàticament als petits,

però quan tracta amb els grans té tendència a cla-

var el genoll a terra i baixar la mirada. Ho hem vist

al Consell Municipal de Comerç, on qui dia passa

any empeny i ho tornem a veure amb una requalifi-

cació a mida que perjudicarà als botiguers de la

ciutat. Es podria discutir quin serà el nivell d'afecta-

ció, però sostenir el contrari, que la implantació d'a-

quest hipermercat no afectarà en res a l'estructura

comercial actual, significa mentir de forma delibe-

rada i fer gala d'un cinisme força sinistre.

La implantació d'una gran superfície aïllada de la

resta dels comerços de la ciutat i habilitada amb

235 llocs d'aparcament en superfície només pot

comportar un drenatge de facturació des del cen-

tre cap a la perifèria. Aquest nou espai es tanca so-

bre si mateix per no deixar sortir als compradors,

es constitueix en cèl·lula autònoma amb voluntat

de no establir cap interacció amb el seu entorn i

maximitzar els beneficis. Només rebrà i no donarà

res, justament al contrari del que seria dessitjable.

Un gran projecte que incorpora la construcció d'un

edifici que de bon començament havia de tenir una

alçada de 8 plantes. Cadascú sabrà que fa amb la

seva credulitat, però existint l'oferta d'oficines que

hi ha avui dia, només cal anar en cotxe des de la

nostra ciutat fins a Rubí per l'AP7 per comprovar

que el mercat està saturat, qui es vol creure que en

una fase posterior aquesta edificació no es conver-

tirà en un centre comercial complementari a la ju-

gada del gran hipermercat?

Uns terrenys industrials es requalificaran per tal de

poder tenir usos comercials a petició d'un gegant

de la distribució que aterra a la nostra ciutat amb la

transparent voluntat de competir des de la superio-

ritat amb la resta dels comerciants. Mentrestant, la

regidoria de comerç no disposa de cap diagnosi de

quines són les prioritats que cal avançar per garan-

tir la supervivència d'aquells que porten anys i

panys treballant a Cerdanyola. Fins quan li pensen

seguir girant l'esquena al comerç local?

HELENA SOLÀ
Més pressió sobre el comerç local?
Ni parlar-ne!

En els darrers dies moltes veïnes i veïns de

Cerdanyola estan rebent als seus domicilis la notifi-

cació que enguany es posa en marxa la nova taxa

de residus. Aquest fet està generant força confusió

i, com era previsible, molt de rebuig. Per què cal pa-

gar ara aquesta taxa? Per què fa anys que es va

aprovar, però el govern d'ICV-EUiA i CiU, encapçalat

pel Toni Morral, va decidir suspendre la seva aplica-

ció a canvi dels ingressos de l'abocador Elena, om-

plint així la nostra ciutat de més residus a raó de 3€

per tona. Ara aquest abocador ja està ple i, per

tant, ja no es disposa dels seus ingressos.

Ara bé, no és la taxa que s'ha posat en marxa la

que nosaltres volem, doncs tal i com s'ha fet no-

més suposa un nou instrument recaptatori que

castiga la classe treballadora, més encara en els

temps actuals. El govern va decidir (amb l'oposició

del nostre grup) posar-la en funcionament com un

nou impost indirecte i injust que, lluny d'incentivar

la reducció dels residus i una millor separació, el

que aconseguirà serà tot el contrari. Nosaltres,

però, no ens hem rendit, continuarem lluitant per

una fiscalitat més justa a la ciutat.

El Compromís vam fer una proposta de fiscalitat

més justa i equitativa per a la ciutat, que en relació

a la taxa de residus plantejava els següents ele-

ments. 1) La quantia del rebut no pot ser igual per

a tots els habitatges (56€): cal tenir en compte els

ingressos familiars i el nombre de persones de la

unitat familiar. 2) Les grans superfícies comercials

han de pagar més perquè a més de ser qui més re-

sidus generen, són qui més obliguen la ciutadania

a generar-ne, donat que els seus productes conte-

nen molts envasos, embolcalls, plàstics... 3) Cal es-

tablir bonificacions per a aquelles persones que

fan la seva part de la feina, que redueixen la quan-

titat de residus, que fan una correcta separació i

que fan un correcte ús de la infraestructura munici-

pal (deixalleria municipal, recollida de mobles...).

L'objectiu cap al qual s'ha d'encaminar la taxa de

residus ha de ser que les unitats familiars que reci-

clin, separin i redueixin residus no paguin cap taxa,

d'aquesta manera no seria una taxa merament re-

captatòria (com ara) sinó que serviria per a cons-

cienciar de la importància de separar i reciclar co-

rrectament els residus que generem. 

Doncs bé, totes aquestes propostes han estat igno-

rades pel govern municipal.
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Ajuntament i agents econòmics 
sumen esforços per reactivar l’economia

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb el suport de l'Obra Social "la
Caixa", ha dut a terme la quarta edició del Programa de Foment de la
Cultura Emprenedora per als Joves Estudiants dels instituts de la ciutat.
L'objectiu d'aquesta activitat és fomentar l'esperit emprenedor entre els
joves i que contemplin la creació d'empresa com una opció de futur, te-
nint present la innovació com eina imprescindible en la viabilitat i gestió
dels projectes empresarials.
El programa s'adreça als instituts de Cerdanyola del Vallès i hi han parti-
cipat un total de 116 alumnes de 4t de l'ESO i de 1r de Batxillerat
d'Economia. Els instituts que hi han participat són : Banús, Forat del
Vent, Pere Calders, Gorgs i el Col·legi Montserrat.

Contingut del programa
Als estudiants participants en aquest programa se'ls imparteixen tallers
de creativitat i seminaris de viabilitat empresarial on, entre d'altres as-
pectes, se'ls ensenya com generar noves idees de negoci aplicant tècni-
ques de creativitat, què és la innovació i quins són els punts principals
d'anàlisi de viabilitat de la idea de negoci. Amb aquesta informació i els
materials que reben per part de l'Ajuntament, els alumnes realitzen un
treball on desenvolupen una idea innovadora de negoci per a presentar-
lo a la quarta edició del concurs "Millors Idees Empresarials Innovadores"
que es va celebrar durant la jornada del joves emprenedors de
Cerdanyola, el passat 26 de juny .
El Servei d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès, a través de l'àrea de creació i consolidació d'em-
preses, és l'encarregat de dissenyar, coordinar i impartir el programa.
Una iniciativa que compta amb el suport de l'Obra Social  de La Caixa.

L'alcaldessa, en nom de l'Ajuntament, i els
agents econòmics del territori: Parc Tecnològic
del Vallès, Parc de la Recerca de la UAB, i
Associacions Empresarials Locals, han signat
un conveni de col·laboració per impulsar l'eco-
nomia local
Es tracta de prioritzar l’estímul de l'economia
local i  fomentar l’increment de l'ocupació, per

la qual cosa és important sumar esforços amb
els agents del territori.
Els convenis de col·laboració s’han signat amb
aquests agents següents: associacions empre-
sarials, Parc Tecnològic del Vallès, i Parc de la
Recerca UAB, amb la voluntat de crear instru-
ments, sinergies, i accions que afavoreixin i po-
tenciïn conjuntament el desenvolupament local

del municipi.
La cooperació es concretarà en la participació i
en el compromís a l'hora d'assumir de forma
conjunta els reptes que afecten a la ciutadania,
a l'empresariat i a la comunitat en general de
Cerdanyola. Es fomentarà i proporcionarà la
transferència de coneixement, la cooperació
empresarial, el networking, la innovació i les
TIC, les accions d'intermediació laboral, d'orien-
tació professional, i de formació, vinculats amb
l'àmbit de l'ocupació i d'empresa, a través de
www.cerdanyolaoberta.cat.
En la signatura dels convenis han estat pre-
sents l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme
Carmona, i el tinent d'alcaldia responsable de
Finances i Desenvolupament Econòmic,
Francisco Ortiz. 
Per part de les entitats i institucions:  el
Director General del Parc Tecnològic del Vallès,
Francesc Martos,  el Director de la Fundació
Parc de la Recerca UAB, Jordi Marquet, i els pre-
sidents de les associacions empresarials lo-
cals, Julio Aranda, i Josep Fernández, i el vice-
president de l'Associació Cerdanyola
Empresarial, Artur Porta.

Fem costat a l’emprenedoria
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L’Alcaldessa, Carme Carmona i el regidor Paco Ortiz amb alguns dels agents econòmics locals 

Alumnes participants en el programa

RIU SEC 309 per a ftp (def)1:RIU SEC 309 per a ftp (def)1.qxd  13/07/2012  14:22  Página 10



El contracte establert per al Transport Públic
Urbà s’ha modificat a la baixa amb un estalvi
previst de 90.000 euros l’any 
Tot i l'increment de les xifres d'usuaris del
transport urbà del 2011 (2,7%) cal ajustar l'a-
portació al dèficit del servei al previst en el
pressupost del 2012 pel que fa al capítol de
transport urbà amb una reducció de despesa
de 13,46%.
Per aconseguir-ho s’han introduït un conjunt de
mesures per equilibrar el dèficit fins a les xifres
previstes com ara la congelació dels costos del
servei amb l’amortització dels vehicles corres-
ponents a la línia urbana 1 que redueix el cost
del servei.
Una altra de les mesures és la reducció de les
primera i dues darreres sortides de la línia 3

Renfe-UAB - Canaletes tot l'any, i de la línia 1
Canaletes - Can Coll els dissabtes i mes d'a-
gost, que permet reduir el cost del servei en
les expedicions amb menor ocupació, sobre-
tot els dissabtes i el mes d’agost, on la de-
manda és molt inferior a la resta de dies de
l'any. Per tant, es tracta de les expedicions
més deficitàries i de menor impacte social.
S’ha fet també una actualització de tarifes
per compensar el creixent dèficit del servei
per la disminució d'ingressos amb motiu del
lliscament cap a la tarifes social (T-12, títols
per famílies nombroses, aturats i joves).
Finalment, el reconeixement de la condició
de pensionista per accedir a la T-4 pròpia
del servei (per a jubilats) que suposa una re-
baixa del 50%.

Els contractes de neteja es
redueix en 760.000 euros

L’optimització del transport urbà fa estalviar 90.000 euros

Reducció de 200.000 euros
en el contracte de jardineria

La revisió de contractes farà estalviar
més d’un milió d’euros l’any
L’Ajuntament ha aprovat un seguit de mesures d’estalvi que afecten als contractes  per a la
neteja viària, la neteja d’edificis municipals, els treballs de jardineria i el transport urbà.
Aquestes mesures, en cap cas significaran reducció en la qualitat dels serveis 

Neteja viària
El contracte que l’Ajuntament té establert amb l’empresa CESPA per a
recollida d’escombraries i la neteja viària ha estat  modificat  per aconse-
guir un estalvi de 600.000 euros l'any. Aquesta reducció s’aconsegueix
mitjançant una modificació en el sistema de recollida a la UAB, amb va-
riacions en les freqüències de neteja i recollida adaptant-les a les neces-
sitats reals de la ciutat, modificant el programa d’amortitzacions i escur-
çant les despeses publicitàries i administratives. 
Les modificacions introduïdes no només no significaran rebaixar el nivell
de neteja, sinó que a més, aconsegueixen millorar algunes deficiències
detectades durant el primer any de funcionament del contracte.

Neteja d'edificis 
Pel que fa a la neteja d’edificis municipals, el contracte establert amb

l’empresa CLECE, l’estalvi, després de les modificacions previstes està
quantificat en 160.000 Euros l'any. Algunes de les mesures introduïdes
són no fer substitucions i la reducció de les hores de neteja a partir de la
col·laboració dels mateixos usuaris dels diferents centres de treball.
També en aquest cas està assegurat el mateix nivell de neteja.

Es tracta de dividir la neteja de jardins i la mateixa jardineria, la qual cosa
permet aplicar un IVA reduït a la neteja abaratint el contracte de manera con-
siderable.
S'optimitzen també els equips mecànics actuals i no es repeteixen inver-
sions aparatoses innecessàries que s'han d'amortitzar real i comptable-
ment. També es racionalitzen els sistemes de reg, de neteja i de noves plan-
tacions, així com l’esporga anual dels arbres en funció del tipus d’espècie.

3
0
9
 G

es
tió

1
1

RIU SEC 309 per a ftp (def)1:RIU SEC 309 per a ftp (def)1.qxd  13/07/2012  14:22  Página 11



Les polítiques socials i l’ocupació,
objectius del primer any de mandat
El primer any del mandat 2011-2015
ha tingut com a grans protagonistes els
temes econòmics. D'una banda, l'apro-
vació d'un nou Pla d'Ajust amb l'objec-
tiu de generar estalvi i augmentar la
solvència per fer inversions, i d'altra-
banda, l'aprovació d'un pressupost que
incrementa de forma considerable (en
un 8% respecte el 2011) la partida
adreçada a polítiques socials i repre-
senta  un 30% del total del pressupost
d'enguany.
Aquest any els objectius prioritaris de
l'acció de govern han estat les políti-
ques socials, la creació d'ocupació, les
polítiques d' incentivació i dinamització
econòmica  i  el garantiment de  la qualitat dels
nostres serveis públics.

Instal·lació de noves empreses
Pel que fa a les polítiques d'incentivació de l'e-
conomia cal destacar  la creació de 23 noves
empreses en el municipi i la consolidació del
Parc de l'Alba com a pol d'atracció per als cen-
tres de recerca i de desenvolupament tecnolò-
gic. 
Entre   les empreses que ja han començat a tre-
ballar a Cerdanyola cal destacar SENER, que
crearà més 350 llocs de treball. Aquesta em-
presa,  dedicada a projectes d'enginyeria aero-
espacial,  civil i naval entre d’altres,  ha escollit
el Parc de l'Alba per construir la que serà la
nova seu corporativa que comptarà amb
15.000 m².Una elecció que no és fruit de la ca-
sualitat , i sí de l'esforç i del treball continuat
del govern que ha apostat fort per aquest mo-

del econòmic, sense deixar de banda altres
com la millora urbanístic de l'accés Nord, a la
zona de Mafinsa, que permetrà la instal·lació
d'un centre comercial molt demandat per la ciu-
tadania.  
Però, a més de la recuperació de zones com la

de Mafinsa, l'Ajuntament també ha tre-
ballat per recuperar espais per a la ciuta-
dania. Entre aquest cal destacar els jar-
dins de Ca n'Ortadó, oberts ara a tota la
població, i el Bosc Tancat, que ha estat
rehabilitat perquè pugui ser gaudit  tot
l'any.

Estalvi en els grans
contractes i més recursos per
als serveis ales persones
Les polítiques socials han estat prioritats
absoluta del govern, per fer-les possibles
s'han renegociat els grans contractes del
consistori que han premés un estalvi
d'1.050.000 euros anuals i la possibili-

tat de destinar més diners als serveis a les per-
sones, un 30% del pressupost total de
l'Ajuntament. També es destinaran més ajudes
a les famílies amb dificultats, amb una partida
especial al pressupost del 2012 de 346.500
euros. 
Aquest any no s'han oblidat tampoc les actua-
cions destinades a millorar la qualitat de vida
dels ciutadans, com la reparació de voreres o
del clavegueram. Actuacions que requereixen
d'una gran inversió però que l'Ajuntament anirà
fent de forma gradual a mesura que la disponi-
bilitat pressupostària ho permeti. 
A nivell polític el primer any de mandat ha pre-
més un govern integrat pels grups municipals
del PSC i ICV-EUiA, un govern basat en les políti-
ques d'esquerra amb sensibilitat social, que vol
garantir la governabilitat amb voluntat de con-
sens i apostant per la transparència i la infor-
mació.

Conveni amb Càritas Diocesana per a
un Servei de Mediació de l’Habitatge  

La Mancomunitat de Municipis Cerdanyola, Ripollet i Montcada signava
el 5 de juliol un conveni de col·laboració amb l’entitat Càritas Diocesana
per tal de crear un servei de mediació de l’habiatge amb l’objectiu de
prevenir l’exclusió social residencial oferint suport a les famílies dels
seus municipis que es troben en situació de greu dificultat en el paga-
ment dels seus habitatges (de compra o de lloguer) i que corren risc de
desnonament.

Servei integral
L’entitat sense ànim de lucre Càritas Diocesana de Barcelona ha posat
en marxa el Servei de Mediació de l’Habitatge per dur a terme tasques
de mediació entre les famílies que es troben davant greus dificultats de
pagament dels seus deutes  hipotecaris o de lloguer i els propietaris dels
habitatges o les entitats financeres, amb l’objectiu d’arbitrar les
solucions més proporcinades i justes, i així, evitar la pèrdua de
l’habitatge.
El conveni de col·laboració no comporta cap contraprestació econòmica
per part de la Mancomunitat, ja que el servei el faran un total de 32 vo-
luntaris i voluntàries, professionals de diversos perfils, entre els quals
destaquen: extreballladors d'entitats bancàries, advocats experts en te-
mes d'habitatge, economistes, arquitectes que realitzen activitats de re-
cerca i valoració de lloguer social, entre d'altres.
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Carme Carmona i Santiago Cayuela en un moment de la compareixença davant

els mitjans de comunicació

Signatura del conveni entre els tres alcaldes de la Mancomunitat i el representant de Càritas

L’oficina estarà situada a l’actual edifici de la Creu Roja (Av. de la
Creu Roja, 25) i oferirà el servei 2 dies a la setmana, prèvia concerta-
ció telefònica. Els propers dies s’engegarà una campanya informativa
per a la seva divulgació

Els objectius prioritaris de
l’acció de govern durant el
primer any de mandat han
estat les polítiques socials,
la creació d’ocupació, les
polítiques d’incentivació i
dinamització econòmica i el
garantiment de la qualitat
dels serveis públics
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ESO (Educació secundària obligatòria)
Període de matrícula pendent de l'avaluació de setembre (matrícula
extraordinària): 
del 7 al 13 de setembre, ambdós inclosos. 

Batxillerat:
Període de matricula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça
assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el
cas dels alumnes pendent de l'avaluació de setembre: 
del 2 al 10 de juliol, ambdós inclosos.
Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat
pendent de l'avaluació de setembre: 
del 7 al 13 de setembre, ambdós inclosos.

Cicles Formatius de Grau Mitjà 
i Cicles Formatius de Grau Superior
Període de matrícula: fins al 10 de juliol, ambdós inclosos. 

Formació d'Adults
Calendari de preinscripció i matrícula. 
Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos: 
9 de juliol.
·Matriculació de l'alumnat admès: del 3 al 7 de setembre.
A partir del 12 de setembre, si queden vacants un cop finalitzada la
matrícula dels alumnes assignats en la preinscripció, matrícula dels
alumnes de la llista d'espera. Esgotada la llista d'espera o si no n'hi
ha, es podrà procedir a la matriculació de les persones que ho sol·lici-
tin. 

Aulos, Escola Municipal de Música 
Període de matrícula: Inicis de setembre (pendent de confirmació da-
tes concretes)

La  informació actualitzada la trobareu al portal
www.cerdanyola.cat/educacio.

Altres matrícules i preinscripcions

Matrícula per als cursos i tallers de l'Ateneu 
Des del 12 al 20 de setembre. 
Horaris: de 10 a 13h i de 17 a 20h.

Preinscripcions per als cursos 
de piscina i gimnàs 2012-13
Els  períodes de preinscripció són:
Fins el 22 de juliol per a cursos de natació infantil
Fins el 13 de juliol per a cursos de natació adult i gent gran, totes les
modalitats d'aquagim i gimnàs.

Convivència a través de la mediació

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès promou la realització de tallers a
les escoles de la ciutat amb l'objectiu d'ensenyar a l'alumnat eines que
permetin solucionar els conflictes de forma positiva, a través de la medi-
cació.
La iniciativa ha arribat aquest curs a 198 alumnes que han valorat molt
positivament l'experiència.
Es tracta de tallers dirigits a l'alumnat de 5è de primària, un curs impor-
tant en el creixement maduratiu dels infants i perquè marca l'accés a la
secundària
En la proposta s’evidencia que els conflictes existeixen. Són alguna cosa
natural al fet de conviure, ja sigui a l'escola o a l'aula entre companys; a
casa, amb els pares i germans; o conseqüència de l'entorn quotidià.
En el taller i mitjançant els jocs es treballen les eines que permetran als
escolars conèixer i gestionar millor els malentesos, problemes o conflic-
tes diaris, per poder resoldre'ls de forma positiva i respectuosa.

L'activitat a l'aula permet que els joves expliquin què en pensen i com so-
lucionarien les situacions plantejades. 
Es proposa als alumnes que facin els jocs a casa i en parlin amb la famí-
lia i amics.  L'endemà del taller es convoca una reunió amb els pares per
a parlar del taller que han fet els seus fills dedicat a la mediació. És una
manera d'implicar els infants en la transmissió de la mediació i els seus
valors, al temps que es pot veure quin és el retorn de l'activitat en els cer-
cles familiars de les noies i els nois.
S’està estudiant la possibilitat per propers cursos d'oferir tallers als pa-
res, amb l'objectiu d'optimitzar els resultats de l'activitat que es fa a les
escoles de la ciutat.

El servei de Mediació Ciutadana
El Servei Municipal de Mediació Ciutadana té la finalitat de millorar la
convivència mitjançant la difusió i gestió de conflictes per la via de la me-
diació. A banda del taller de mediació amb els escolars, actua en altres
camps, com les disputes entre veïns, famílies, convivència, etc... Els ca-
sos que atén arriben directament al Servei o derivats per altres departa-
ments, com l'OAC, Urbanisme, Serveis Socials, entre d'altres.

Servei Municipal de Mediació Ciutadana 

Dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 18.30 h
Dimecres de 16 a 20 h. Telèfon 935 808 888 (ext. 5279) 
Per demanar hora és imprescindible trucar al telèfon 
esmentat, adreçar-se a l'OAC o bé per correu electrònic a 
mediacio@cerdanyola.cat 

Informacions sobre preinscripció i
matrícula dels centres docents
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Un dels tallers que es fan a les escoles  per promoure la mediació en els conflictes
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El Bosc Tancat inicia una nova etapa

L’equipament inicia un nou camí marcat per la renovació i la millora amb la in-
tenció d’esdevenir un espai emblemàtic i de referència a la comarca i al país.
Des del dia 15 de juny tota la ciutadania pot ja gaudir de les piscines que s’-
han presentat amb importants novetats. La principal d’elles, el canvi del trac-
tament de l’aigua amb clor per una composició salina, un tractament molt
més respectuós amb el PH de la pell dels banyistes.
Les 4 piscines existents s’han reformat, s’ha fet una zona nova de picnic i en
els propers 4 anys la intenció dels nous concessionaris és anar introduint
molts més serveis per consolidar i reforçar el Bosc Tancat com el millor equi-
pament d’esports d’aventura d’Espanya.

Nous projectes
Entre aquests nous serveis destaca un nou espai d’oci nocturn, dos nous cir-
cuits pel Natupark, habilitar un espai per a esplais infantils i colònies i la crea-
ció d’un rocòdrom i un gimnàs d’escalada, entre d’altres. El futur també
passa per organitzar molts esdeveniments, com sopars i espectacles diver-
sos.
Les instal·lacions inicien aquesta nova trajectòria després d’un període de
gairebé 2 anys de definició i preparació del projecte. Aquest estiu suposarà
un abans i un després per al Bosc Tancat que comença a dibuixar un nou fu-
tur amb el repte de representar la ciutat i fer marca.
Els concessionaris tenen bones expectatives pel que fa als resultats d’a-
questa temporada que ara s’inicia. L’any passat van gestionar, per primera
vegada, les piscines, ara confien aprendre dels errors i amb les novetats que
han introduït poder oferir un molt millor servei.

Els propers anys seran cabdals per al Bosc Tancat, s’hauran de fer fortes in-
versions i caldrà treballar per aconseguir que el públic faci servir, de nou,
aquestes instal·lacions.
L’objectiu no és fàcil però Ajuntament i concessionaris asseguren tenir totes
les ganes, la il·lusió i l’empenta necessàries per aconseguir-ho.
L’empresa Esport Natura Rural, nova concessionaria de les instal·lacions va
organitzar una jornada prèvia inaugural on van participar representats de
l’esmentada empresa, regidors i regidores de l’Ajuntament, encapçalats per
l’Alcaldessa, Carme Carmona, així com ciutadans i ciutadanes en general.

El complex lúdic-esportiu Bosc Tancat  ha obert les seves portes el passat 15 de juny amb
nous objectius i nous reptes a assolir

Oferta lúdica per a l’estiu

Cerdanyola del Vallès disposa de tres piscines des-
cobertes que permeten a qui ho vulgui gaudir de
l'estiu d'una manera diferent.
El complex de lleure del Bosc Tancat (carrer del riu
Sec, 35. Tel. 685 829 524) està ubicat en un espai
privilegiat, amb piscina i natura fent un bon mari-
datge. Aquest equipament està ubicat al costat de
NatuPark (carrer del riu Sec, s/n, Tel. 935 910
727), un espai d'aventura per a menuts i grans.

La piscina de Montflorit (carrer de la Mare de Déu
dels Dolors, 17 - 19. Tel 936 915 262) presenta
com a valor afegit està ubicada ben a prop de
Collserola.

La natura no és pas lluny de la piscina del Turonet
(carrer de Pizarro / Passeig d'Horta s/n. Tel. 937
435 111), un indret amb aigua i zona verda per
passar una bona jornada.

Les tres piscines descobertes restaran obertes fins
al 9 de setembre

L'estiu arriba a la ciutat. Les piscines descobertes són una bona 
alternativa per gaudir-lo!
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Visita institucional a les instal·lacions

A dalt, pisicina de Montflorit. A baix, piscina del complex esportiu del Turonet
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Estudiants universitaris de la UAB i dels instituts de la ciutat
participen a la campanya d'excavacions que es du a terme
aquest estiu al poblat ibèric de Ca n'Oliver. Es reprenen les
excavacions, després de dos anys sense fer-ne, i es potencia
el vessant formatiu de l'activitat, retornant a l'esperit de l'ori-
gen de les excavacions.
El poblat ibèric de Ca n'Oliver acull aquest estiu una cam-
panya d'excavació, que va des del 25 de juny al 13 de juliol.
Estudiants universitaris i de secundària, dels instituts de la
ciutat, participen activament a la campanya que es dedicarà
a excavar especialment el fossat del poblat.
Un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per-
met que 15 estudiants de grau d'arqueologia facin les seves
pràctiques al jaciment de Ca n'Oliver. D'aquesta manera i
després de diversos anys, el jaciment torna als seus orígens
amb campanyes d'excavació en les que l'equip està format
fonamentalment per estudiants.
No són els únics estudiants que excaven el poblat cerdanyo-
lenc. A banda del retorn de les excavacions després de dos
anys de parèntesi, la novetat més destacada d'aquest any és
la participació a les excavacions d'estudiants de secundària
dels instituts de la ciutat. Durant les dues primeres setma-
nes de juliol, 8 estudiants de 4 instituts de Cerdanyola s'a-
costaran a l'arqueologia formant part de l'equip d'arqueòlegs
i estudiants universitaris. 
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès potenciarà la conei-
xença del poblat i el treball que s'hi fa a través de les visites
que faran els infants que participen als Casals d'Estiu muni-
cipals, de caire generalista i d'història. 

Excavacions a Ca n’Oliver
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Nous treballs d’excavació al poblat ibèric de Ca n’Oliver
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Cerdanyola participa a la Setmana
d’Energia Sostenible
La nostra ciutat s’ha sumat a la
Setmana Europea de l'Energia
Sostenible, una iniciativa de la
Comissió Europea i l'Agència
Executiva de Competitivitat i
Innovació que pretén presentar acti-
vitats dedicades a l'eficiència ener-
gètica i les energies renovables, di-
fondre les millors pràctiques
d'estalvi energètic que comportin
una reducció de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle, inspirar
noves idees i construir aliances per
ajudar a satisfer les necessitats
energètiques de la UE i els objectius
climàtics establerts en el Pacte
d'Alcaldes.
A Cerdanyola, s'ha plantejat la set-
mana de l'energia, tenint en compte
la situació econòmica actual, envers a la pro-
moció de l'estalvi energètic en l'àmbit domès-
tic, utilitzant tots els mitjans de comunicació
disponibles i intentant que la campanya no
comporti un consum econòmic "extra".

Accions efectuades
D'aquesta manera, durant la setmana de l'e-
nergia a Cerdanyola, s'ha habilitat un banner a
la pàgina web amb la consigna: Saps com estal-
viar energia? i promovent la setmana de l'ener-
gia a través de la guia breu d'estalvi energètic i
la calculadors d'emissions (facilitada per la
Diputació de Barcelona); s'ha enviat a 900 per-
sones, via mail, informació sobre la setmana de
l'energia dins de l'agenda d'activitats; La
imatge que apareix a la pàgina web també ha

aparegut a la pantalla de la Plaça de l'Abat
Oliba i a les que hi ha al camp de futbol munici-
pal; i s'han divulgat els materials de la cam-
panya a través dels perfils socials. També s’ha
fet la distribució de díptics facilitats per la
Diputació de Barcelona en els equipaments
municipals més emblemàtics (OAC, Ateneu,
centres cívics...).

Antecedents municipals en
matèria de sostenibilitat 
i canvi climàtic
Cerdanyola del Vallès va iniciar el seu compro-
mís cap a la sostenibilitat amb l'aprovació de la
Carta d'Aalborg en el Ple municipal de l'octubre
de 1996 i amb l'adhesió a la Xarxa de Ciutats i
Pobles per a la Sostenibilitat al 1997. A partir

d'aquí, a través de diverses actua-
cions, com la implantació d'un
Sistema d'Informació Energètica, la
implantació en prova pilot, junta-
ment amb altres 3 municipis, del
DESGEL (Diagnòstic Energètic i
Simulació de Gasos d'Efecte d'hi-
vernacle Local), l'elaboració de
l'Agenda 21 Local mitjançant la rea-
lització d'una Auditoria Ambiental fi-
nalitzada al 1999, i la realització
del projecte Polycity, Cerdanyola
s'ha consolidant com un municipi
pioner en l'assoliment dels objec-
tius de reducció d'emissions de ga-
sos d'efecte hivernacle.
Al juliol de 2008, aquest compro-
mís amb la sostenibilitat i la mitiga-
ció del canvi climàtic, es va fer pa-

lès amb l'adhesió de Cerdanyola a l'anomenat
Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses.

Aportacions a projectes 
d’estalvi d’energia
Durant el 2010, dins del marc d'execució dels
Fons Estatals d'Ocupació per a la Sostenibilitat
Local (FEOSL), i prenent de referència l'acom-
pliment del PAES, Cerdanyola va destinar
1.335.000€  d'un total de 6.23 milions, a pro-
jectes relacionats directament amb l'estalvi i
millora energètica d'equipaments municipals i
enllumenat públic.
A més, durant els últims 4 anys, s'han executat
14 auditories d'equipaments municipals i la
monitorització de 8 edificis per tal de poder
controlar els consums energètics instantanis.

Accions en la recollida d’oli
La Comissió de treball per a la recollida d’oli a la nostra ciutat ha dut a terme
un seguit de tasques que han consistit en l’anàlisi de l'actual conveni vigent
per a la recollida de l'oli  signat entre l'Ajuntament i el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Occidental com a prova pilot amb una sèrie d'a-
juntaments. 
L'Ajuntament de Cerdanyola va signar el conveni al juliol del 2011 i té una
durada d'un any.   Al principi, per dur a terme el conveni  es van posar quatre
contenidors (un a Serraparera, al costat de l'ambulatori; un altre a
Canaletes, entre l'avinguda Canaletes i el carrer Pedrera; un altre a les
Fontetes, al Pla de les Alzines i un altre a Banús, al costat del Centre Cívic).
Posteriorment s'ha instal·lat un cinquè contenidor de recollida d'oli a
Serraperera, davant del Centre Cívic, al carrer París amb avinguda
Argentina. Els resultats obtinguts fins ara són bons i ara es treballa en com
millorar els servei per incrementar-ne la utilització per part de la ciutadania. 

Recollida de l'oli  a les escoles
La Direcció de l'Escola la Sinia juntament amb la Regidoria de Medi
Ambient i la direcció d'altres escoles del municipi han col·laborat en fomen-
tar la difusió de la recollida de l'oli a les escoles, públiques i concertades,
del municipi. Sens dubte l'escola és un dels millors llocs per endegar

aquestes activitats de sensibilització i l'experiència ja s'ha materialitzat a
l'Escola La Sínia que el passat mes de maig han començat la recollida de
l'oli entre les famílies dels alumnes mitjançant el sistema OLICLAK. A co-
mençaments del curs vinent s’iniciarà aquesta experiència a les escoles
Escaladei i Montserrat i també hi ha altres escoles del municipi interessa-
des en poder afegir-se al projecte. 
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Activitat de recollida d’oli domèstic per al reciclatge a l’Escola Municipal La sínia
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L’acte de commemoració celebrat a Barcelona va comptar amb la presència dels alcaldes i alcaldesses dels munipis afectats per les riuades, així com per els promotors del programa d’activitats

50 anys de les riuades al Vallès

En el marc de la commemoració dels 50 anys de les riuades del 1962,
sis municipis vallesans de les conques del riu Ripoll i de la riera de les
Arenes, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell i
Terrassa, molt afectats per aquells esdeveniments, van presentar al
Museu d’Història de Catalunya el programa d’activitats conjunt 'La Nit
Tràgica', així com altres activitats que organitza cada ciutat.
Cerdanyola participa activament en el programa La Nit Tràgica preparat
per sis municipis de la comarca per commemorar el 50è aniversari de
les riuades del 1962.
Tot i que a Cerdanyola les riuades no va provocar morts, sí que es va re-
gistrar molta afectació en habitatges, empreses i infraestructures de la
ciutat.

El programa d'activitats
El conjunt del programa consta de 13 exposicions, 16 conferències, 3 iti-
neraris per conèixer els espais d’aquesta memòria, 5 actes d’home-
natge, 4 presentacions de propostes educatives, 11 presentacions de
publicacions i altres accions de comunicació audiovisual i 9 activitats

commemoratives.
Dins del programa, a Cerdanyola, del 19 de setembre al 14 d'octubre,
s'organitzarà l'exposició Plou a bots i barrals! Imatges d'una nit tràgica.
Una mostra de fotografies i documental que es farà a l'Ateneu.  
El 10 d'octubre s'impartirà la xerrada Imprudència temerària amb resul-
tat de mort: immigració i poder polític a l'entorn de les riuades catastròfi-
ques a càrrec del professor Martí Martín, a les 19h a l'Ateneu. 
També s'ha programat l'itinerari Testimonis d'una nit tràgica; itinerari tes-
timonial entre Cerdanyola i Ripollet. El 29 de setembre de 17h a 20h. El
punt de sortida serà l'Ateneu.
El programa de la commemoració també inclou propostes educatives
adreçades a l'alumnat de secundària de Cerdanyola i Ripollet per expli-
car les causes i les conseqüències dels aiguats. Tindran lloc durant el
curs 2012-2013. 
Finalment, Cerdanyola Ràdio (105.3FM) prepara un programa especial,
titulat 1962: quan el cel va caure sobre els nostres caps, que s'emetrà
els dies 25 i 26 de setembre a les 12h i a les 22h.

Afectació a la zona del Celler Cooperatiu de Ripollet El riu Ripoll va emportar-se el pont que connectava Ripollet amb Cerdanyola

Treballs de desenrunament a la zona del Pont VellEl riu Sec el dia de la inundació
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Primeres investigacions del Sincrotró
centrades en l’estudi dels materials

De les 7 línies experimentals que els científics
podran utilitzar al Sincrotró de Cerdanyola per
analitzar les seves mostres, la primera que s'ha
posat en funcionament és la línia BOREAS, diri-
gida a l'estudi de materials mitjançant espec-
troscòpia de raigs X. Els experiments han servit
per  investigar el comportament magnètic de
determinades partícules  diminutes que millo-
ren les propietats de les cintes superconducto-
ras, perquè puguin transportar amb molta ma-
jor eficiència elevades densitats de corrent
elèctric.
El projecte ha estat un dels 50 seleccionats en-
tre 203 propostes d'experiments per usar les
set línies de llum del Sincrotró. D'aquestes pro-
postes, 167 provenien d'Espanya, 30 d'altres
països europeus i la resta d'Àsia i els Estats
Units.

Funcionament del Sincrotró
El Sincrotró té una estructura amb forma d’a-
nell en l’interior del qual corren electrons a una
velocitat pràcticament igual a la de la llum.

Gràcies a això es produeix una llum extraordi-
nàriament intensa que permet observar fenò-
mens microscòpics amb molta precisió.
El seu funcionament és similar al d’un micros-
copi gegant que permet descobrir els secrets
de les estructures de la matèria a nivell atòmic i
molecular.
El Sincrotró Alba de Cerdanyola disposarà, en la
seva fase inicial, de set feixos de llum que s’o-
rientaran a una utilitat concreta -pot arribar a
tenir-ne 32-. Algunes de les aplicacions que
aquest equipament farà possible seran l’estudi
de les estructures biològiques i les proteïnes,
l’anàlisi de virus i bactèries, la creació de nous

fàrmacs, el desenvolupament de teràpies mèdi-
ques, el disseny d’objectes nanoscòpics, el dis-
seny de nous materials per a la indústria i l’anà-
lisi de l’autenticitat de restes històriques i
d’obres d’art.
Alba és la primera instal·lació de llum de
Sincrotró que es construeix a Espanya de 49
existents a tot el món, de les quals 16 estan a
Europa. Juntament amb el de Grenoble, és l’ú-
nic situat al sud de la línia París-Trieste. Per
tant, és la primera instal·lació d’aquest tipus al
sudoest d’Europa.

Equip d’investigadors que inicien els treballs al Sicrotró

El sincrotró de Cerdanyola, un microscopi gegant per a l’ús dels investigadors
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L'interventor municipal, Manel Sierra i Tomàs, va morir el
passat 11 de juny de manera sobtada, victima d’un infart
de miocardi. Manel Sierra, de 60 anys, era el responsable
dels comptes de l'Ajuntament de Cerdanyola des del mes
d'octubre de 2009, quan va ser designat interventor oficial-
ment. 
L’alcaldessa de Cerdanyola, la Corporació municipal i els
treballadors i treballadores del Consistori han mostrat la
seva consternació per la mort tan sobtada de Manuel
Sierra, a la vegada que han fet arribar el seu condol a la fa-
mília del treballador municipal.

Mor sobtadament 
Manel Sierra, 
interventor municipal

Algunes aplicacions van
destinades al anàlisi de virus
i bactèries, la creació de nous
fàrmacs o el disseny de nous
materials per a la indústria
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L’alcaldessa, Carme Carmona, i el conseller de Benestar Social i Família,
Josep Lluís Cleries, van signar els contractes programa 2012-2015, rela-
tius al benestar social i polítiques d’i gualtat.
Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament rep de la Generalitat el 2012 un
total de 1.518.473 euros per a serveis socials bàsics. 
L’acord estableix els criteris generals respecte als serveis socials bàsics,
polítiques d’i gualtat i els serveis especialitzats adreçats a col·lectius
com ara famílies amb infants de curta edat, gent gran, infants i adoles-
cents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes
de drogodependències, , persones immigrades, entre altres.

Ferran Sancho

Ferran Sancho, 
nou rector de la UAB

L’Ajuntament aconsegueix 1’5 milions
d’euros per a programes socials

El catedràtic d’Anàlisi Econòmica Ferran Sancho va ser escollit com a nou rector de la Universitat Autònoma
de Barcelonaha a l’haver aconseguit un 55,53% dels vots mentre que el candidat Pere Solà va assolir un
44,47% dels vots. Sancho relleva a Ana Ripoll.
En número de vots  Sancho va aconseguir 2.544  i Solà 5.892. Tot i obtenir menys vots, al tractar-se d'un vot
ponderat  Sancho va aconseguir major percentatge en funció del tipus de vots obtingut i per tant es proclama
com el guanyador dels comicis.
La seva presa de possessió es va fer efectiva el passat 22 de juny.

Composició de la Comissió per a la
redacció del nou ROM
El procés que culminarà amb un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) avança amb l'aprovació definitiva de la composició de la Comissió
Ciutadana amb representació a la Comissió Especial encarregada de redactar el nou Reglament Orgànic Municipal.
La Comissió tindrà la següent composició:
El regidor delegat de Participació Ciutadana, com a president de la comissió, un representant de cada un dels partits polítics, coalicions, federacions
de partits o agrupacions d’electors, que hagin concorregut a les darreres eleccions, un representant de cadascuna de les entitats inscrites al Registre
Municipal d’Entitats, o en el Registre General d’Entitats, Associacions o Fundacions de la Generalitat de Catalunya, que ho sol·liciti (cada entitat desig-
narà el nom de la persona que l’ha de representar), qualsevol ciutadà, resident a Cerdanyola, que ho sol·liciti, el secretari o la secretària de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès o la persona en el que delegui, assistirà a les sessions amb veu i sense vot i serà el responsable d’aixecar acta.

Una de les demostracions a càrrec dels diables

Èxit del I Aplec de
cultura popular
La defensa de la cultura popular i tradicional, el refermament dels lli-
gams entre les entitats locals i el redescobriment d'elements desta-
cats de la nostra pròpia cultura són alguns dels aspectes que més des-
taquen del Cerdanyola Folc, l'aplec de cultura popular que per primer
cop es celebrava a la plaça de Sant Ramon. Una nova cita al calendari
lúdic i cultural de la ciutat que l'Ajuntament ja ha anunciat que tindrà
continuïtat. 
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Josep Lluís Cleries i Carme Carmona formalitzen la signatura dels contractes
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El festival es celebrarà al Parc del Turonet, entre el 17 i el 21 de juliol, tots els vespres a partir
de les 21.30h.Enguany com a novetat hi haurà una petita actuació abans de cada passe diari,
on podrem comptar amb reconeguts monologuistes i grups locals que amenitzaran cada ves-
pre el festival. L'objectiu d'aquesta iniciativa recau en consolidar i millorar l'oferta lúdica i cul-
tural del festival. 
El Fantosfreak, va nèixer fruit de la iniciativa d'una enitat juvenil coorganitzat amb l'ajunta-
ment de Cerdanyola. L'associació Fantosfreak, a part d'organitzar el festival cerdanyolenc,
participa en la creació de curtmetratges de temàtica fantàstica i freak amb notable èxit com
en són una mostra els guardons al Fantasporto, la setmana fantàstica de Sant Sebastià entre
d'altres a més de comptar amb un premi "Mèlies de plata" guardó que s'atorga als 10 millors
curtmetratges europeus.

Fantosfreak 2012, cita
ineludible pels amants
del curt fantàstic

Un dels moments de l’entrega de trofeus

Un moment de la visita per part de les autoritats a un dels estands de la mostra

Cartell anunciador de la nova edició de Fantosfreak

Marc Guillamón, Carme Carmona i Juan Piqueras davant del momument commemoratiu del

75è aniversari del club

Mercaham
La fira, amb exposició de novetats, reflexió i debat sobre el futur del
sector i venda de material de segona mà, s’ha convertit en una refe-
rència a nivell estatal. 
Merca-Ham, està organitzada pel Ràdio Club del Vallès EA3RCH amb
la col·laboració de l’A juntament de Cerdanyola. 
L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, tallava la cinta que inau-
gurava la fira i visitava el recinte acompanyada pels regidors
Montserrat Montiel i Francisco Ortiz, pel president de l’entitat organit-
zadora i i per un representant de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat.

44ena edició de
les 24 h hoquei 
Les 24 Hores d’hoquei patins van celebrar la seva 44 edició amb tots
els ingredients indispensables i habituals per a que es puguin desen-
volupar i siguin un èxit. El president del Cerdanyola Club Hoquei Juan
Piqueras, el regidor d’esports Marc Guillamón i l’alcaldessa de
Cerdanyola, Carme Carmona, encenien la torxa just davant l’escultura
commemorativa del 75è aniversari del club.

Cloenda dels 
jocs escolars
Un any més, la cloenda dels Jocs Escolars va aplegar als escolars de
Cerdanyola que han participat en les diverses competicions i activitats
esportives durant aquesta temporada 2011-12.
Les instal·lacions de Can Xarau van acollir tota mena d’activitats espor-
tives. A la pista del pavelló d’esports es van organitzar partits de bàd-
minton i d’hoquei sala. A la pista coberta, el Cerdanyola FC va organit-
zar partits de futbol 3x3. El Club Bàsquet Femení Cerdanyola i el Club
Bàsquet Cerdanyola es van preocupar que es juguessin partits de bàs-
quet 3x3. L’única activitat prevista i que no es va dur a terme van ser
els partits d’handbol 4x4. En el gimnàs de Can Xarau es van dur a
terme una masterclass de ciclo-indor i una d’aeròbic.
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Preparats per a l’estiu 
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha enllestit l'operatiu de la
campanya d'estiu 2012. El municipi fa una crida a la població perquè
apliqui mesures preventives que evitin els riscos i prengui una posició
activa si es detecten indicis de foc.
Les àrees de Medi Ambient, Seguretat Ciutadana, a través de
Protecció Civil i la Policia Local, i Espais Públics, amb les actuacions
de la brigada, than treballat  coordinadament per preparar el municipi
i el seu terme municipal per afrontar amb èxit la campanya d'estiu
2012.
El Servei de Protecció Civil fa una tasca d'informació i prevenció a la
ciutat. S'encarrega de rebre i processar tota la informació que arriba
des del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) de la
Generalitat de Catalunya. Paral·lelament vetlla per l'acompliment dels
plans d'autoprotecció de les urbanitzacions del terme municipal i
comprova la localització i correcte senyalització dels hidrants que, en
cas de necessitar-los, hauran de subministrar aigua als serveis d'e-
mergència.
Les previsions meteorològiques indiquen que viurem una primera
quinzena de juliol moderada i a partir de la segona quinzena de juliol
un període més càlid i sec, per la qual cosa és vital estar ben prepa-
rats per afrontar qualsevol contingència que es pugui produir.
L'alcaldessa, Carme Carmona, és l'encarregada d'assumir el coman-
dament de les accions a emprendre en cas de emergència, seguint
les recomanacions del servei de prevenció d'incendis i de protecció ci-
vil de la Generalitat de Catalunya i amb el suport del servei de protec-
ció civil i els altres grups actuants municipals.

Parc de Collserola
El Parc de Collserola, una part del qual està ubicat en el terme munici-
pal de Cerdanyola del Vallès, té activat des de primers de maig el dis-
positiu de prevenció d'incendis que compta amb una vigilància dels
guardes del parc, policies locals, Mossos d'Esquadra i agents rurals.
Durant el període de prohibició d'encendre foc, es persegueix  totes
les cremes no autoritzades i es controla que les fogueres que dispo-
sen d'autorització expressa de la Generalitat es facin adoptant totes
les mesures de seguretat exigides.
També es fan actuacions sobre la vegetació, retirant arbres caiguts,
realitzant tasques de manteniment de franges de protecció en les zo-
nes urbanitzades i altres de protecció d'incendis. Al nostre municipi

s'ha actuat al camí de Can Catà, Can Valldaura i el Pas del Rei. La bri-
gada municipal ha desbrossat els marges de seguretat de Can
Cerdà. Paral·lelament ha revisat les depuradores, tot reparant les ar-
quetes que ho havien de menester. Als marges del Bosc Tancat
també s'estan realitzant tasques de desbrossat i neteja.  I la feina
continuarà al barri de Montflorit i a la Ronda de Serraperera, fent tre-
balls de desbrossat i neteja d'arbustos. 
El Servei de Medi Ambient supervisa les feines que es fan en aques-
tes zones del nostre terme municipal.
La superfície dins del territori de Cerdanyola del Vallés, per sectors
del dispositiu de prevenció d'incendis al Parc de Collserola i Vallès, fa
un total de 3124Ha, de les quals 2794Ha corresponents al Parc de
Collserola i 375Ha a la de Serragalliners.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès fa una crida a la població per-
què col·labori activament aquest estiu en la prevenció d'incendis fo-
restals. Demana que si s'observa algun indici de fum, es comuniqui
immediatament al telèfon 112.
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juliol-agost
setembrein

dispensable

L'agenda de la ciutat al teu e-mail! 
Entra a www.cerdanyola.cat/agenda i inscriu-te!

Música i arqueologia 
13 de juliol. 22h
Museu i Poblat de Ca n'Oliver (carrer de
València, 19)
Cor de Cambra 7 de Música 
Entrada lliure

Mostra Internacional 
de Dansa
14 de juliol, 22.00 h
Actuació dels grups de l' Illa de Pascua,
Perú i Catalunya
Lloc: Plaça de l'Abat Oliba (en cas de
pluja, Teatre Ateneu)

Organitza: Esbart Dansaire Sant Marçal

Teatre al Museu ca n'Ortadó
La venganza de Don Mendo
15 de juliol. 22h. Actua GAT

XIII Fantosfreak
17 al 21 de juliol
Parc del Turonet
Organitza: Fantosfreak

Més info: www.fantosfreak.com

Festa major de Montflorit 
Del 27 al 29 de juliol
Organitza: Entitat veïnal del barri

Cerdanyola terra d'ibers 
12 d'agost. 12 h.
Museu i Poblat de Ca n'Oliver (carrer de
València, 19)
Visita guiada a l'exposició permanent del
Museu de Ca n'Oliver sobre la cultura ibè-
rica i el poblat.
Gratuïta amb el preu de l'entrada

11 de setembre. Diada
Nacional de Catalunya 
11h Inici de les ofrenes florals 
11,30h Inici de les ofrenes florals de les
organitzacions polítiques
12h Inici de l'ofrena floral institucional 
Lloc: Plaça de l'11 de setembre
17 h: Ballada de Sardanes
Amb la Cobla Principal de Terrassa
19.30 h Aniversari del MAC. 
Concert de Ramon Sauló.
Lloc. Museu d'Art de Cerdanyola, can
Domènech

Festa major del Pont Vell
Del 28 al 30 de setembre
Organitza: entitat veïnal del barri

FIT Festival. Festival
Internacional de Teatre
Infantil i Juvenil
Del 28 al 30 de setembre
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Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

JULIOL
9 PEREIRO
10 BERTRAN
11 HID-VALLS
12 SELVA CER
13 BOQUET
14 Rovi/Ordis
15 Rovi/Lluís
16 SELVA RIP
17 SÁNCHEZ
18 COSTA
19 PEREIRO
20 FERRER
21 Rovi/Galcer
22 Rovi/Rambla
23 ALVAREZ

24 BERTRAN
25 ROVIRA
26 MERINERO
27 TOLEDO
28 TORRENTS
29 ALVAREZ
30 BOQUET
31 NOVELL

AGOST
1 RIVERA
2 PEREIRO
3 PINETONS
4 HID-VALLS
5 Rovi/Selva C
6 FERRER

7 ORDIS
8 LLUÍS
9 SELVA RIP.
10 HID-VALLS
11 Rovi/Costa
12 Rovi/Valls
13 BOQUET
14 GALCERAN
15 Rovi/Toledo
16 HIDALGO
17 BERTRAN
18 ROVIRA
19 Rovi/Merinero
20 TOLEDO
21 TORRENTS
22 HIDALGO

23 SELVA RIP
24 NOVELL
25 Rovi/Rivera
26 Rovi/Valls
27 BERTRAN
28 HID-VALLS
29 SELVA CER
30 RINCON
31 ORDIS

SETEMBRE
1 Rovi/Lluís
2 Rovi/Selva R
3 SANCHEZ
4 COSTA
5 VALLS

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta) 93 580 88 88
Arxiu Municipal 93 580 88 88 Ext. 5164
Ateneu 93 580 88 88 Ext. 5870
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) 93 580 53 58

93 580 52 51
Biblioteca 93 580 76 02
Servei d’Ocupació Can Serraperera 93 594 70 50
Deixalleria municipal 93 691 74 42
Zona Esportiva Can Xarau 93 691 77 04
Parc Esportiu Guiera 93 586 36 36
Servei d’informació Juvenil A prop 93 580 61 19
Museu de ca n’Oliver 93 580 45 00
Museu ca n’Ortadó 93 692 33 22
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) 93 591 41 30

SERVEIS COMPANYIES 
Aigües de Barcelona atenció client 900 710 710
Avaries Aigües de Barcelona 900 700 720
Avaries Gas Natural 900 750 750
Avaries FECSA-ENDESA 900 770 077
Servei de gas Butà 93 725 62 77 / 901 100 100
Correus 93 691 37 57
Funeraria Truyols 93 580 97 10

TRANSPORTS
FF.CC. 93 205 15 15
RENFE Rodalies 93 691 88 69
SARBUS 93 580 67 00 / 93 727 92 92
Radio Taxi del Vallès Occ. 93 580 27 27 / 

93 692 40 16 / 93 692 58 23

TELÈFONS D’URGÈNCIA
Urgències Bombers 085
Emergències 112
Policia Local 93 691 20 00 / 092
ABP Mossos d’esquadra 93 592 47 00
Policia Nacional (urgències) 1091
Comissaria de Policia Nacional 93 691 18 54

93 692 95 02
Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència 900 900 120

TELÈFONS SANITARIS
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Cita prèvia Atenció Primària 93 728 44 44
CAP Canaletes 93 591 07 40
CAP Fontetes 93 594 44 70
CAP Serraparera 93 580 63 63

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)
Urgències 93 594 22 16
Visites 93 594 21 11

Centre de Salut Mental 93 580 96 77
Creu Roja 93 691 61 61
Centre Hospitalari Parc Taulí 93 723 10 10
Programa d’Atenció a la Dona 93 594 21 99
Alcohólicos Anónimos 93 317 77 77
Parkinson Catalunya 93 580 03 11
AL-ANON familiars d’alcohòlics 93 310 39 53
Ambulàncies (urgències) 061
Associació Esp. Contra el Càncer 93 414 25 25

ALTRES SERVEIS
UAB 93 581 10 00
Servei Local Català 93 580 27 51
Dones per la igualtat 93 580 13 98
El Safareig 93 580 61 51

CERDANYOLA
Álvarez:              C/Reis (Gal Unicentro)      93 692 67 21
Galceran             Pl. Sant Ramon, 18         93 580 67 78
Hidalgo:             Ronda Cerdanyola, 1       93 692 23 68
Hidalgo-Valls:  Av. de Canaletes, 11         93 692 53 53
Lluís:                   Altimira, 18                       93 692 47 08
Ordis:                  Av. Rep Argentina,17         93 580 78 59
Pereiro:              Av. Catalunya, 49-B           93 580 97 00
Rivera:               C/Sant Ramon, 182        93 692 06 76
Rovira:               Pg. Cordelles, 67             93 592 13 99
Sánchez:           C/Santa Rosa, 36-38       93 692 31 84
Selva:                 C/Torrente, 12                 93 594 74 30
Torrents:            C/Diagonal, 30                 93 580 39 04
Valls:                   Av. Catalunya, 17             93 692 11 30
Novell:                Ctra. de Barcelona, 216   93 594 71 95

RIPOLLET
Pinetons:           C/Palau Ausit, 1                93 691 70 59
Merinero:          Ctra. Barcelona, 130       93 692 00 21
Rincón:              C/Magallanes, 4              93 692 00 86
Selva:                 C/Calvari, 3-5                    93 580 95 23
Toledo:             Rambla Sant Andreu         93 692 23 26
Bertrán:           C/ Monturiol, 74                 93 586 54 26
Boquet:            C/ C/ Lluna, 6                     93 692 25 90
Costa:               C/ C/ Verge del Pilar, 10    93 586 54 26

Telèfon d’atenció ciutadana

010
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