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editorial

La crisi econòmica i les seves conseqüències formen part de la nostra
realitat quotidiana. És feina del govern posar en pràctica solucions que
permetin una millor i més justa distribució dels recursos que són de totes i tots. Uns recursos que serveixen per tirar endavant, entre moltes
d’altres coses, les escoles bressol municipals, les escoles artístiques de
l’Ateneu, l’Escola municipal de música Aulos o les activitats de Joventut.
La ciutadania hi contribueix amb el pagament d’unes taxes i preus públics. Ara, el govern impulsa la tarifació social per, a partir de la renda de
cadascú, aplicar els preus públics i les taxes que pertoquin. Es passa,
doncs, d’un model de descomptes generalistes a un altre que contempla la realitat de cada unitat familiar, de cada ciutadà.
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Tarificación social: más
oportunidades para las
famílias

Per primera vegada en la història de Cerdanyola aplicarem criteris de tarifació social sobre els preus d'alguns
serveis públics. D'aquesta manera adeqüem les tarifes a

Por primera vez en la historia de Cerdanyola aplicaremos
criterios de tarifación social sobre los precios de algunos
servicios públicos. De esta manera adecuamos las tarifas

la realitat econòmica de les famílies de Cerdanyola i garantim que més gent pugui accedir al serveis públics.
Estic convençuda que aquesta mesura esdevé un primer
pas cap a un model més just i equitatiu.

a la realidad económica de las famílias de Cerdanyola y
garantizamos que más personas puedan acceder a los
servicios públicos. Estoy convencida de que esta medida
es un primer paso hacia un modelo más justo y equitativo.

Les escoles bressols municipals, l'escola de música i l'escola d'arts de l'Ateneu seran els primers serveis en aplicar
les corresponents bonificacions a les seves tarifes en funció del nivell de renda. La importància d'aquesta mesura
rau en que aquelles famílies de rendes limitades que fins

Las escuelas infantiles municipales, la escuela de música
y la escuela de artes del Ateneu serán los primeros servicios en aplicar las bonificaciones correspondientes en
sus tarifas en función del nivel de renta. La importancia
de esta medida se basa en que aquellas famílias de ren-

ara no podíen d'accedir a aquests serveis, ara tindran l'oportunitat de fer-ho.

tas limitadas que hasta ahora no podían acceder a estos
servicios, ahora tendrán la oportunidad de hacerlo.

Hem començat per aquests tres serveis i la previsió es
que s'apliqui a d'altres. Ara bé, del que realment hem
sento orgullosa és que abordem un canvi en la concepció
del sistema i que moltes altres administracions s'estan fixant en nosaltres per implementar el mateix model.

Hemos empezado por estos tres servicios y la previsión es
que se aplique a otros. Ahora bién, de lo que realmente
me siento orgullosa es de que abordamos un cambio en la
concepción del sistema y que muchas otras administraciones se están fijando en nosotros para implementar el
mismo modelo.

Sóc conscient de la difícil situació que estem patint i de
les dificultats que moltes famílies tenen per arribar a final
de mes, i si amb aquest tipus de mesures podem alleugerir un mica la càrrega diària i millorar la qualitat de vida
del nostres veïns i veïnes, creieu-me que haurà valgut la
pena.

Soy consiciente de la difícil situación que estamos padeciendo y de las dificultades que muchas famílias tienen
para llegar a final de mes, y si con este tipo de medidas
podemos mitigar un poco la carga diaria y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, creedme que
habrá valido la pena.

En els proper mesos encetarem un debat molt important:

En los próximos meses iniciaremos un debate muy importante: los presupuestos municipales para el 2013. Es en
este sentido en el que me comprometo con vosotros a trabajar por un presupuesto claramente social, que dé priori-

els pressupostos municipals per al 2013. És en aquest

sentit que em comprometo amb vosaltres a treballar per
un pressupost clarament social, que doni prioritat a les

persones i que garanteixi la qualitat dels nostres serveis
públics. Només podrem fer front a la crisi i generar més
oportunitats a les famílies si som capaços de sumar esforços i treballar en una mateixa direcció, avantposant el benestar dels veïns i veïnes de Cerdanyola per sobre dels interessos particulars i partidistes. Jo m'hi comprometo.

dad a las personas y que garantice la calidad de nuestros
servicios públicos. Sólo podremos hacer frente a la crisis y
generar más oportunidades a las famílias si somos capaces de sumar esfuerzos y trabajar en una misma direc-

ción, anteponiendo el bienestar de los vecinos y vecinas
de Cerdanyola por encima de los intereses particulares y
partidistas. Yo me comprometo.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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Tarifació social: més
oportunitats per a
les famílies

L’Ajuntament aplica la tarifació social
El passat mes de setembre el ple va aprovar l’aplicació de la tarifació social, una fòrmula
basada en l’ajustament d’alguns preus públics i taxes en funció de la renda familiar. De
moment s’aplica a les Escoles Bressol públiques a l’escola municipal de música, a l’escola
d’art de l’Ateneu i al Casal de Joves. La voluntat és seguir ampliant aquest tipus de tarifació a
d’altres serveis

Per què una
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tarifació social?
Perquè volem un sistema de preus
públics més just i equitatiu que permeti a les famílies tenir més oportunitats.
D'altra banda, una tarifació més
adaptada a les rendes familiars permet reduir la davallada d'usuaris als
serveis i per tant mantenir el nivell
d’ingressos.
La idea fonamental consisteix en el
Les Llars d’Infants públiques serà un dels serveis als que s’aplica la nova tarifació social

La mesura adoptada per l’Ajuntament pretén
acabar amb les quotes unificades que s’apliquen als diferents serveis municipals i, per
tant, ajustar-les segons el nivell de renda de
les famílies perquè paguin menys els que
menys tenen.
Es tracta doncs, d’un sistema més progressiu
que estableix el pagament dels serveis en funció de les possibilitats econòmiques de cada
individu o família i que incorpora també la possibilitat de modificacions en casos especials
per fets sobrevinguts.

Reduccions d’entre el 5 i el 50%
Amb la tarifació social es preveuen reduccions
en les quotes dels serveis municipals segons la
capacitat econòmica, és a dir, les persones
usuàries faran una aportació progressiva en relació a la renda familiar, amb reduccions que
van des del 5% fins al 50%.
Per aquest curs 2012-2013 s'apliquen als serveis que es presten a l'Escola Municipal de
Música, les Escoles Bressol Municipals, a
l'Ateneu i al Casal de Joves.

fet que el preu públic dels serveis

Condicions per optar

municipals no sigui uniforme, sinó

Que ni el subjecte passiu ni cap membre de la
unitat familiar disposi d'altres immobles, propietats, o immobles arrendats excepte el propi.
Que estiguin empadronats o hagin sol·licitat
l'empadronament i que resideixin efectivament
a Cerdanyola del Vallès en el moment de la
sol·licitud.
En cas que qualsevol membre de la unitat familiar tingui deutes pendents amb l'Ajuntament,
haurà d'adoptar un compromís de pagament
de fraccionament del deute, mitjançant la corresponent sol·licitud davant de l’Ajuntament.
A diferència d’altres municipis, on també s’aplica algun tipus de tarifació social, Cerdanyola
computarà els nivells de renda més elevats, la
qual cosa suposa que més famílies poden gaudir de les reduccions i també es contempla
com a novetat la mitjana de costos de l’habitatge familiar.
Està previst extndre la tarifació social a d’altres
serveis públics.

que es determini segons la capacitat
econòmica de les famílies.
En realitat, es tracta d’integrar el sistema de bonificacions directament
en el preu, de manera que el càlcul
del preu net o real que paga l’usuari
del servei es pugui fer de manera automàtica i transparent segons la
renda equivalent de la família.
L’objectiu és millorar l’equitat i l’eficiència del sistema de tarifes i deixar
de banda la cultura del subsidi.
S’afavoreix també l’accés de les famílies amb rendes més baixes i s’eliminen els problemes d’exclusió d’aquelles queden fora del sistema de
beques

Familía amb 2 fills
Nivell de renda 2.100 euros
Bonificació 50%
Família monoparental amb 1 fill
Nivell de renda que no superi els
1400 euros
Bonificació 50%
Família amb nivell de renda superior a 2.800 euros no te dret a
bonificació
S’ha calculat en base a les matriculacions previstes que pel que fa a les
Escoles Bressol, d’un total de 188
ususaris, 125 pagaran menys de
200 euros, sobre una quota de 221
euros i d’entre aquests 125 usuaris,
107 pagarna 110 euros sobre la
quota de 221.

Cerdanyola, Rubí i Ripollet uneixen
esforços en matèria d’habitatge social

Les ciutats Cerdanyola del Vallès, de Rubí i Ripollet han unit els seus esforços per oferir a la ciutadania un eficient servei d'informació en matèria d'habitatge. En concret dels programes que fan referència als ajuts
de la Generalitat de Catalunya, com és el cas de la Xarxa de mediació
per al lloguer social i les Prestacions permanents per al pagament del
lloguer
Altres programes vinculats a l'habitatge es treballen des de diversos departaments de l'Ajuntament de la ciutat.

Informació centralitzada a Rubí

La informació s'està oferint des de l' Oficina Local d'Habitatge de Rubí
per als tres municipis.

Oficina Local d'habitatge a Rubí
carrer del General Prim 33-35 4ª planta, 08191
Telèfon 935 886 694
correu electrònic proursa@ajrubi.es
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores i les tardes en hores a convenir

El documental i els programes de ràdio fets en
commemoració de les riuades de 1962 estaran
a disposició de la ciutadania en format DVD
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un DVD commemoratiu del 50 aniversari de les riuades de 1962 que inclou
el vídeo documental així com els programes especials de ràdio emessos per l’emissora municipal Cerdanyola Ràdio que
han format part de l’exposició i de les activitats programades amb motiu dels greus
fets de 1962 a la nostra comarca.

Les persones interessades poden passar
a recollir-lo per les dependències de l’OAC

a partir del 15 de novembre
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Alguns exemples
que s’aplican a les
Llars d’Infants
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L’Ajuntament contracta persones
aturades per treballar durant la
jornada electoral
El govern municipal cobrirà amb aturats part del
personal que treballarà representant a l'administració durant les eleccions autonòmiques del 25 de
novembre
L'actual situació de crisi econòmica que afecta a
molts ciutadans de Cerdanyola ha fet que el govern

municipal hagi decidit comptar amb persones que
estiguin en atur i que no rebin prestació econòmica
per formar part dels representants públics en els
comicis autonòmics que es celebren el 25 de novembre.

Els representants de l'administració s'encarreguen
de transmetre al Centre de Recollida d'Informació
les dades de totes les fases del dia de les eleccions:
obertura, comunicació de les dades dels membres
de les meses electorals, primer i segon avanç de
participació i escrutini. Els treballadors municipals
hauran de donar suport, en cas de dubte, als 20 representants assignats als centres electorals de la
ciutat.
El procés de selecció dels representants de l'administració en els comicis
autonòmics s'ha dirigit a tots els desocupats de Cerdanyola que es troben en situació de recerca activa de feina i que no rebin cap prestació
econòmica.
L'oferta s'ha difós a traves del Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i

Promoció Econòmica, on line i per la borsa de treball virtual. A més la selecció s'ha fet mitjançant un procediment d'entrevistes amb tècnics municipals. Ambaquesta mesura, el Govern ha volgut donar suport als
col·lectius de la ciutat que més estant patint les conseqüències de la
crisi.

Es presenta a la ciutadania l’esborrany
de l’Ordenança de Convivència i Civisme
Amb aquesta iniciativa s’obre un procés de participació per tal de recollir les propostes de la
ciutadania i adaptar-la a les necessitats reals de la ciutat
El govern local ha explicat a la ciutadania la
nova ordenança de Convivència i Civisme.
L'objectiu d'aquesta acció és divulgar el text i
recollir les propostes que puguin fer les ciutadanes i els ciutadans. El govern estudiarà les
aportacions que es facin, incorporant els suggeriments que millorin el redactat.
Un cop fet aquest procés, l'ordenança es portarà al ple de novembre per a la seva aprovació.
El govern municipal considera que de forma
global a Cerdanyola del Vallès hi ha un bon nivell de civisme. No obstant això, hi ha actituds
incíviques que generen molèsties a la ciutadania i en molts casos despeses a l'espai públic i
també en propietat privades.
La nostra ciutat no pot perdre la batalla del civisme i la bona convivència. Per això el govern

ha elaborat la nova proposta d'ordenança
Convivència i Civisme.

Aspectes destacats de la nova
ordenança
Aquesta nova ordenança inclou la promoció
d'accions educatives per a la convivència social, la garantia dels drets i deures de la ciutadania, la defensa d'un espai públic on tots els
col·lectius puguin gaudir i els instruments per
evitar les accions de la minoria que dificulten
una bona convivència.
Sancions
Entre les principals propostes de sancions relacionades amb actituds incíviques que esdevinguin a la ciutat s’inclouen les que es detallen a

continuació
Botelló: Ara: de 30 a 60 Euros
Proposta: de 90 a 300 Euros
Sorolls que destorbin el descans dels veïns
Proposta: de 90 a 300 Euros
No recollir els excrements dels animals de companyia
Ara: de 30 a 60 Euros
Proposta: de 300 a 1500 Euros
Les sancions als comportaments incívics han
de ser un complement a la tasca de conscienciació per entendre que l'espai públic és un espai que és de tothom i que l'hem compartir amb
certes normes. Així podrem gaudir d'una
Cerdanyola del Vallès més neta, més tranquil·la
i, en definitiva, més cívica.

Segons el darrer estudi, actualment
Can Planas no té risc per a la salut
de les persones
Els nous estudis, presentats als grups municipals i
a les entitats ciutadanes, han estat dirigits per dos
investigadors de reconegut prestigi internacional,
vinculats a la docència i la recerca universitària i experts en l'elaboració d'anàlisis i projectes de restauració de sòls degradats: el Doctor Jesús
Carrera, expert en Hidrogeologia i Professor
Investigador del CSIC, i el Doctor Joan de Pablo,
Catedràtic d'Enginyeria Química de la UPC i
Director Científic de l'Àrea de Tecnologia Ambiental
de la Fundació CTM Centre Tecnològic de Manresa,
adscrita a la UPC.
L'informe final dels estudis resumeix que hi ha dos
grans tipus de contaminants a l'aigua, els metalls
pesants i els contaminants orgànics. Les aigües
del vas de l'abocador estan altament contaminades, però segons els assaigs hidràulics fets
aquesta contaminació no es transmet fora de l'abocador, ja que els metalls pesants romanen al
fons de l'abocador retinguts per les condicions químiques del terreny. Pel que fa als contaminants orgànics es van degradant a mesura que surten fora
per l'acció natural dels microorganismes que hi ha
al territori. L'estudi conclou que l'avaluació de risc
químic per a la salut humana, tant per a receptors
situats sobre l'abocador com als voltants, ha detectat valors admissibles per a la salut de les persones en tots els escenaris considerats.
Respecte als gasos, l'informe assegura que a la
majoria de mostres s'ha detectat la presència de
substàncies contaminants en una concentració in-
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El darrer estudi hidrogeològic i d'emissió de gasos i anàlisi quantitativa de risc de Can Planas,
dictamina que la situació de contaminació que pateix l'abocador no suposa cap risc significatiu per a
la salut de les persones. La conclusió final de l’estudi proposa algunes recomanacions preventives.

ferior a l'establerta per als nivells genèrics de referència, observant-se una bona qualitat de l'aire.

Actuacions de millora
L'informe proposa algunes actuacions de millora.
Per una banda la barrera impermeable actual que
cobreix el dipòsit es troba massa exposada i podria
esquerdar-se, per la qual cosa es recomana un sistema de triple capa d'impermeabilització (argila,
graves i sorra i en la part superior sòl i sorra) per impedir filtracions d'aigües i gasos. El sistema d'impermeabilització haurà d'anar acompanyat per un
sistema d'extracció de gasos. L'informe també recomana instal·lar aigües amunt del dipòsit una barrera hidràulica de pous de bombeig per minimitzar les entrades d'aigua dels aqüífers superficial i
profund, a més de millorar el sistema de monito-

ratge de les aigües subterrànies i de control de sòl i
gasos.
Algunes recomanacions a tenir en compte són la
no edificarció sobre les 18 hectàrees de l'abocador.

Els documents sobre els estudis es poden trobar a les webs següents:

http://bit.ly/QQTBA1

Document de síntesi. Dictamen hidrogeològic, d'emissio de gasos i AQR de
Can Planas

http://bit.ly/TcKiyD

Dictamen hidrogeològic, d'emissió de
gasos i Anàlisi Quantitativa de Risc de
Can Planas

T-Systems s’instal·la a Cerdanyola
L’empresa T-System ha optat finalment per la nostra ciutat per a la
instal·lació del seu nou centre de processament de dades.
La Junta de govern local ha pres l’acord de concedir la llicència d’obres per tal que pugui construir al Parc de l’Alba.
T-System és filial de la multinacional Deutshe Telekom i està dedicada a prestar serveis a grans empreses i adminisracions. Compta
amb una plantilla de 4.530 treballadors distribuïts en 50 centres
de treball. Ha aconseguit contractes en les quatre àrees de concursos de Tecnologies de la Información i Comunicación (TIC) de la
Generalitat, valorats en 400 milions d’euros.
La instal·lació del nou centre de processament de dades de TSystems, és una molt bona notícia per a la ciutat, ja que demostra
un factor clau pel que fa a la reactivació econòmica.
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FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Cerdanyola avança amb
la tarifació social

La tarifación social no es suficiente

Tarifació social: Què ha fet ICV-EUiA

sin trabajo, sin ingresos económicos que les permita

En el programa electoral de les eleccions municipals de maig de 2011, ens comprometíem a aplicar la tarifació social com a criteri polític a
l'Ajuntament. Concretament, el nostre compromís

marc legal establert, pensant en el benefici comú

hacer frente a los impuestos que pagamos todos los

era aquest: "proposem que l'establiment d'un sis-

proposant serveis que arribin al conjunt de la ciuta-

contribuyentes.Desde el Partido Popular, creemos que

tema de tarifació social que s'ajusti per a cada per-

Transformar els programes electorals en propostes

En la actualidad son muchas, demasiadas, las familias

que beneficiïn la ciutadania és una de les moltes

de Cerdanyola que están en una situación económica

tasques que assumim les regidores i els regidors

muy delicada, amenazadas con perder sus viviendas,

quan accedim a l'Ajuntament. Ho fem respectant el

aquests serveis.

por parte del Ayuntamiento se podrían adoptar medidas que permitirían aliviar la situación de asfixia económica que viven muchas familias. El pasado mes de

És una tasca que pot néixer del govern local o dels

septiembre se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento la

de l'Ajuntament de Cerdanyola, els propers anys."

grups de l'oposició. L'ideal és el treball conjunt, su-

tarifación social. Vemos positiva la medida, es un pri-

El mes d'octubre de 2011, el Grup Municipal d'ICV-

perant ideologies pensant en un resultat conjunt

mer paso, pero no definitivo.

EUiA a l'Ajuntament de Cerdanyola,

que afavoreixi la ciutat i la seva gent.

La tarifación social aprobada el pasado mes de sep-

Un exemple d'aquest treball ha estat la posada en

tiembre, va destinada sólo a aquellos ciudadanos de

dania. Tenint ben presents aquelles veïnes i veïns
que necessiten d'una cura especial per accedir a

marxa de la tarifació social. Una nova manera d'en-

tendre el pagament conjunt dels serveis municipals que faci justícia a la realitat de cada ciutadà,
de cada família. Passem d'una normativa de taxes i

preus públics on els descomptes damunt de la taxa
s'establien de forma universal a una altra on s'estudiarà cada sol·licitud en funció de la documentació
que aporti qui la sol·liciti. Important: tarifació social
no és sinònim de gratuïtat. Vol dir coresponsabilitat
de qui rep el servei en contribuir al seu finançament. Obrint un ventall de descomptes damunt les

taxes perquè ciutadans que abans no podrien assumir els costos dels serveis prestats per
l'Ajuntament ara hi puguin accedir. Es tracta,
doncs, d'una proposta inclusiva, transversal, que
situa la ciutadania en un primer pla.

Cerdanyola que quieren disfrutar de servicios públicos
tales como guarderías públicas, escuela de música y
talleres ofrecidos en el Ateneu, pero que no pueden o
les cuesta pagarlos. Desde el Partido Popular creemos

que es imprescindible seguir avanzando y ayudar a
otras muchas más personas que no pueden, ni tan siquiera, disfrutar de los servicios públicos que ofrece el
Ayuntamiento.
Es ahora, en estos tiempos tan difíciles cuando tiene
más sentido que nuestro Ayuntamiento destine la mayor cantidad posible del presupuesto a gasto social,
permitiendo con ello atender los servicios sociales y a
las personas que pasan por mayores dificultades.

sona a la seva renda individual o familiar, així com
a d'altres circumstàncies personals i/o familiars, sigui un criteri polític central en la política municipal

proposem al
Ple que es constitueixi una Comissió tècnico-política per a treballar en el desenvolupament d'aquesta proposta. El Ple Municipal aprova aquesta
proposta i es constitueix la comissió.
El mes d'abril de 2012, posàvem la tarifació social
sobre la taula del nou Acord de Govern Municipal.
Assumíem els següents compromisos: "Garantir el

dret de la ciutadania a uns serveis socials universals, posant èmfasi en les persones en risc d'exclusió, incrementant els recursos en els pressupostos
municipals i rebutjant el copagament universal" i
"aplicar la progressivitat en qualsevol contribució
ciutadana al finançament d'un servei públic municipal. En aquest sentit s'aplicarà la tarifació social,
bonificacions i/o subvencions, depenent de si par-

Creemos que se debería extender estas ayudas más

lem d'impostos, taxes o preus públics".

allá de familias que utilizan servicios municipales.

En el Ple Municipal de 26 de juliol, amb la proposta

Creemos que debemos seguir trabajando para que el

de la comissió sobre la taula, es fa l'aprovació ini-

La tarifació social ja és una realitat a la ciutat. El

Ayuntamiento de Cerdanyola pueda ayudar a aquellas

cial de la tarifació social. ICV-EUiA la defensem i hi

ple ho ha aprovat i s'ha començat la seva implanta-

personas que están en peligro de perder sus viviendas.

votem a favor.

llers i serveis oferts per l'administració. Ho hem

Desde el Partido Popular venimos denunciando desde
hace mucho tiempo que no puede ser que en nuestro
municipio haya pisos vacíos de titularidad municipal, y
que al mismo tiempo haya personas que se estén quedando en la calle por procedimientos judiciales derivados de impago de hipotecas, no puede permitirse que
esto siga ocurriendo. Son 5 pisos los que actualmente
se encuentran vacíos, y que solucionarían el problema
de 5 familias desahuciadas y sin amparo alguno.

fets convençuts que la tarifació social permet que

Hemos exigido reiteradamente al equipo de gobierno

Cerdanyola avanci. Anuncio que seguirem en

municipal que se ponga a trabajar en serio, y de forma

ble de serveis que presta l'Ajuntament a la ciutada-

aquest camí, treballant conjuntament amb tots els

intensa, con las distintas entidades bancarias que ope-

nia.

grups municipals que s'hi vulguin afegir, aprofun-

ran en Cerdanyola, con el objetivo de crear una bolsa

dint en la coresponsabilitat dels serveis que ofereix

de viviendas de alquiler social a partir de los inmuebles

ció als serveis de Cultura, Joventut, Escoles Bressol
Municipals i Aulos, l'Escola Municipal de Música.
Com tot a la vida, les primeres passes poden comportar complicacions. Per la qual cosa us demano
des d'aquí disculpes si hi ha cap disfunció en tot el
procés, animant-vos a què ens la comuniqueu per
millorar-lo. Hem canviat el paradigma que regulava
la relació de l'Ajuntament i la ciutadania en els ta-

el municipi. Convençuts que en fer-ho tracem un

que tienen en propiedad las entidades y que se en-

camí clar que ens porta a una Cerdanyola més

cuentran vacíos.

justa i avançada.

Por último, desde el Partido Popular, como medida que
permitiría desahogar la presión fiscal que sufren muchas familias, seguiremos solicitando para los presupuestos del año 2013, que el IBI se fraccione por trimestres, por lo tanto, que se abone en 4 pagos.

En el període d'al·legacions, tan sols el grup municipal de CxC presenta propostes de millora. En la negociació, hi vàrem participar activament el grup

Després la negociació amb CxC, que
permet millorar la proposta inicial, el Ple Municipal
de 27 de setembre, aprova definitivament l'aplicació de la Tarifació Social als serveis educatius i cul-

d'ICV-EUiA.

turals públics municipals. El grup municipal d'ICVEUiA a l'Ajuntament hi votem a favor. El pas següent
es eixamplar el seu abast al màxim nombre possi-

Per primer cop s'aplicarà la tarifació social a
Cerdanyola. Guanyem així en equitat en l'accés de
la ciutadania als serveis públics municipals.

CARLES ESCOLÀ

HELENA SOLÀ

Tarifació social sí, però no hi ha prou

Tarifació social: primer pas cap
a una fiscalitat progressiva i justa

Tarifació social = Augment dels preus

La teoria de la tarifació social és correcte. Que els

Des del principi d’aquesta legislatura el Compromís

Malgrat reconèixer que la proposta de tarifació so-

ciutadans puguem accedir amb igualtat als serveis

per Cerdanyola venim posant sobre la taula propos-

cial podria ser acceptable, vam votar-hi en contra.

públics, aportant en funció de les nostres possibili-

tes per caminar cap a una fiscalitat progressiva, al-

Ho vam fer, ja que no només es sotmetia a votació

tats econòmiques.

ternatives realistes, viables i, sobretot, valentes,

la tarifació social; dins la mateixa votació, també es

serveis públics tenen uns costos, que avui no són

per avançar en un sentit de justícia social a
Cerdanyola, i això ja ha començat a donar els seus

guns casos, comportava un increment de més del

assumibles per la Generalitat ni l´Ajuntament. La

fruits.

200%. Això, està comportant greus conseqüències

baixada d´ingressos i el nefast finaçament de

La proposta de tarifació social presentada pel go-

socials.

Catalunya i els seus Ajuntaments fan inviable les

vern al juny era del tot insuficient. És per això que el

Aquestes pujades, que ja estan repercutint en els

aportacions que fins ara es feien des de l´adminis-

Compromís per Cerdanyola vam posar sobre la

usuaris de l'escola de música Aulos, en els de les

tració. Això fa que calgui evaluar de nou quins són

taula una alternativa oberta al debat amb la ciuta-

escoles bressol municipals i també, en els de l'es-

els preus que els ciutadans han d´aportar pels ser-

dania i hem aconseguit que el model aprovat defi-

Però només amb l´eslogan no n´hi ha prou. Molts

decidia aprovar un augment de preus que, en al-

cola de l'Ateneu, es podrien evitar si el govern tin-

veis, i trobar fórmules, com la tarifació social, per

nitivament sigui el que vam proposar nosaltres, un

no deixar ningú al marge.

model basat en el principi de justícia social i que

ques socials. Encara més, en temps de crisi.

No podem oblidar, però, que amb això no n´hi há

suposa un pas ferm cap a una fiscalitat progressiva

Des d'ERC, tenim clar com fer-ho, i el govern s'està

ajustar els costos i fer-los sostenibles, si no volem

a Cerdanyola. Un pas, sí, però que ha d'anar seguit
de més passos. El camí tot just comença.

cial podria ser una bona eina, però no si està acom-

trobar-nos d´aquí a quatre dies sense més alterna-

El model de tarifació social que es posa en marxa

panyada d'un augment de preus. Tenim els meca-

tiva que tancar-los traumaticament.

pivota sobre la renda real de les famílies, tenint

nismes per recaptar diners i destinar-los a

Cal també vigilar de no enganyar-nos, i acabar des-

presents els ingressos familiars, el nombre de

polítiques socials, però cal valentia i fer una aposta

tinant menys diners ara amb la tarifació social que

membres que la composen i les despeses en con-

ferma en aquest sentit.

abans amb els sistemes de beques.

cepte d'habitatge, i, molt important, amb la neces-

Cal trobar fórmules per que la tarifació social no

sària flexibilitat davant situacions familiars sobre-

signifiqui un procés administrativament tan compli-

vingudes. Aquest model neix amb la voluntat de ser

prou : Cal també redissenyar molts serveis per

cat, i s´acabi demanat tanta paperassa que la bu-

aplicat de forma global i esdevenir una eina que

rocràcia acabi matant les bones intencions.

servirà per transformar la fiscalitat de Cerdanyola:

thom, i no permetre que alguns dogmes antics,

ens permetrà corregir injustícies i facilitarà l'accés
als serveis municipals a la majoria de la població,
especialment aquelles persones amb més dificultats.

acabin perjudicant l´accés de la majoria als ser-

Hem arribat tant lluny com hem pogut amb la força

Cal també, abordar de manera valenta la redefinició de molts serveis, i no tenir por de la col.laboració amb el món privat. És moment de sumar a to-

gués clar que la seva prioritat ha de ser les políti-

equivocant en les seves prioritats. La tarifació so-

No volem ni podem permetre'ns apujar un 30% el
preu de l'escola de l'Ateneu, fer fora 8 treballadors
de l'escola de música municipal Aulos (tot apujant
alguns ensenyaments gairebé un 200%), ni començar a implementar un canvi de model encobert a
les escoles bressol municipals, amb l'excusa de la
crisi econòmica. I molt menys, quan el govern bonifica gairebé 300 mil euros en impostos a empreses
que tenen unes facturacions anuals de més de
1.146 milions d'euros majoritàriament provinents
de la industria armamentística.

veis públics.

que tenim actualment a l’Ajuntament (2 regidors).

Cal, també, trobar fórmules que puguin arribar a la

Proposàvem la congelació de les tarifes, i això no

Les bones eines, com aquesta tarifació social, s'-

immensa majoria. La tarifació social ha de poder

ho hem aconseguit, però sí hem arrencat del go-

han de saber utilitzar i queda molt clar que aquest

beneficiar als qui més ho necessiten, però sense

vern el compromís públic de mantenir les quotes

govern no ho sap fer. Retalla i repercuteix en la qua-

oblidar que molts sectors de les classes mitjanes

durant tot el curs 2012-2013 i s'han ampliat els

litat dels ensenyaments impartits i això, respon únicament a la necessitat urgent de cobrir el cost del

ara estant passant per moments especials i que

trams de bonificació. Tot i això, el nostre vot favora-

també se´ls ha de poder ajudar.

ble al conjunt de l'acord no vol dir que renunciem a

servei, degut a les greus retallades dutes a terme

La tarifació social és una bona proposta, però que

criticar la pujada de preus. Continuarem donant su-

pel govern de la Generalitat.

eficàcia i que resulti una millora real per la gent de

port a les reivindicacions populars i les mobilitzacions, perquè som un instrument al servei de les
lluites socials.

Cerdanyola.

A partir d'ara toca continuar avançant cap a una fis-

seves rendes, no han pogut accedir a aquests ser-

calitat progressiva. Les ordenances fiscals i el pres-

És intolerable que el nivell de renda determini el nivell de formació i per tant, el nostre futur.

tenim molts dubtes que l´actual govern tingui capacitat i valentia per poder-la dur a bon terme amb

supost per a l'any 2013 són una nova oportunitat
de continuar el camí iniciat, una oportunitat per estendre el model al conjunt de serveis públics municipals i trobar nous instruments de progressivitat
per a impostos com l'IBI (la principal font de recap-

tació municipal) o la taxa de residus. És necessari
continuar avançant amb valentia política i, si el govern vol mantenir-se en aquest camí, segur que ens
hi trobarà.

Les conseqüències més immediates d'aquest augment de preus, tot i la tarifació social, són que, de
moment, ja hi ha hagut famílies que, a causa de les
veis públics prestats per l'Ajuntament.

310 opinió 9

ALFONS ESCODA

Es posa en marxa la unitat
de proximitat de la Policia Local
Accions a desenvolupar

310 Seguretat ciutadana 10

Poder resoldre millor les problemàtiques que es
plantegin forma part de les accions que tindrà encomanades com ara, una presència al territori mitjançant el patrullatge a peu per itineraris prèviament planificats per tasques preventives, relacions
amb la comunitat mitjançant la programació de
contactes periòdics amb les associacions, les entitats i altres actors socials (centres escolars,
veïns, col·lectius ciutadans, entitats culturals, etc.),
per recollir les seves demandes, seguiment d'incidents i problemàtiques sectorials que requereixin
una intervenció policial prolongada en el temps, realització de campanyes especifiques d'acord a l'anàlisi de les demandes, coordinació d'actuacions
amb altres departaments de l'administració en temes de seguretat i convivència, a l'objecte de resoldre els casos que necessiten un tractament transversal i anàlisi permanent de l'estat de seguretat i
de les necessitats i demandes de la ciutadania.

Atenció directa a la ciutadania, objectiu bàsic

El Govern reforça la seva atenció directa a la ciutadania amb la posada en marxa de la policia de proximitat.
Aquesta unitat en marxa des del mes d'octubre,
apropa la policia a les noves demandes ciutadanes.
La Policia Local de la ciutat continua en el seu procés d'adaptació a les necessitats d'una ciutat moderna. Ha d'esdevenir un cos proactiu, que treballi
colze a colze amb la ciutadania i els diversos
agents socials presents al territori, per atendre'ls
com cal en les seves necessitats quotidianes.
Per donar resposta a aquest objectiu s’ha posat en

marxa la Unitat de Proximitat que compta amb 8 Millorant les condicions d’atenció a
efectius que realitzen les patrulles a peu per diver- la ciutadania
ses zones de la ciutat en horaris de matí i tarda. La comissaria de la Policia Local remodela les seAquesta unitat treballa, com és habitual a la nostra
ciutat, amb la col·laboració de la Policia de la
Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Es tracta de refermar el compromís de dotar a la
ciutat d'una Policia Local que garanteixi el lliure
desenvolupament dels drets i llibertats de la ciutadania en un entorn de seguretat i convivència. La
prevenció i el treball conjunt amb la ciutadania i els
diversos agents socials del municipi són bàsics per
assolir aquests objectius.

ves instal·lacions amb l’objectiu d’atendre millor a
la ciutadania. Per aconseguir-lo s’han instal·lat uns
mòduls prefabricats al pati de la comissaria que un
cop connectats amb l’espai existent, amplien la superfície per atendre al públic. Aquest fet compor-

tarà una redistribució dels espais de la comissaria,
buscant en tot cas una millor atenció a la ciutadania i els millors espais de treball per a les i els professionals de la policia local.

Dia de la Policia Local
L'acte de celebració del Dia de la Policia Local
de Cerdanyola, va tenir com a marc de celebració enguany l'auditori del recinte de Flor de
Maig, va significar un acte de defensa de la vocació de servei a la ciutadania del cos de seguretat més pròxim als veïns de la ciutat.
L'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona,
va remarcar que la carta de presentació de la

Policia Local és un "llarg camí d’esforç i servei"
en un món que està en continu canvi.
Durant l'acte es va retre homenatge a persones
i entitats que han destacat per les seves accions en pro de la comunitat com el menjador
solidari Mossèn Rosell, el grup Catalònia d'atenció a persones amb discapacitat psíquica i
el doctor Fèlix Mozo, nomenat membre honorari de la Policia Local en el moment de la seva
jubilació. També es van repartir diplomes de re-

Foto de família amb les autoritats locals i els agents guardonats

coneixement a agents policials que han realitzat alguna acció extraordinària al llarg de l'últim

any. Entre els mèrits reconeguts hi ha actuacions de reanimació en l'atenció a dues perso-

nes que havien patit aturades cardiorespiratòries.

Millores d’accessibilitat als
carrers i places de la ciutat
Una de les tasques permanents es du a terme la brigada municipal és millorar l'accessibilitat de la geografia urbana. Es tracta d'una feina planificada que, sovint, atén les peticions de veïns i veïnes amb mobilitat reduïda.

Plaça de Valle Inclán
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S'han eliminat uns esglaons, substituint-los per rampes. Uan actuació que
permetrà millorar la qualitat de vida d'un veí. O a la zona propera a
l'Ateneu, on s'han preparat els passos zebra perquè puguin circular sense
problemes les cadires de rodes i persones amb dificultats de mobilitat. Ho
havia demanat un veí que gaudirà a partir d'ara d'una major autonomia.

Plaça Doctor Moragas
S’ha actuat solucionant els problemes d'acumulació d'aigües que dificultaven el pas dels vianants.

Millores de la mobilitat dels vianants
D’altra banda també s’ha fet un pas per a vianants al carrer de la Clota, en
una zona on es millorarà la mobilitat i la seguretat de les persones que
usen el pas zebra.
Es tracta d’un indret de pas cap a centre escolars i de formació, amb
molta circulació. Aquest fet havia comportat les demandes del veïnat de la
zona.
Un cop fet el pas per a vianants, també es treballa en la seva adaptabilitat
per a persones amb mobilitat reduïda.

La brigada municipal treballa en la millora de la mobilitat dels accesos per als vianants

Treballs de neteja a la llera del riu Sec
Durant el mes d’octubre s’han dut a terme una sèrie d’accions al riu
Sec per tal de desbrossar i netejar de residus la seva llera.
Els treballs de manteniment i neteja del riu Sec al seu pas per
Cerdanyola del Vallès es duen a terme de forma regular al llarg de tot
l'any. A les actuacions setmanals, que es realitzen tots els divendres,
cal sumar tres intervencions l'any de neteja de residus i desbrossat
de la vegetació que de forma espontània creix als marges del riu en
el tram comprés entre la confluència del carrer Sant Anna amb el carrer de la Clota fins al pont de la carretera N-150, al final del terme
municipal.
Els treballs de manteniment de la vegetació consisteixen en el desbrossat de la vegetació herbàcia i arbustiva, que de forma espontània creix al marge del riu. A aquests treballs se'ls suma també els de
la neteja i recollida dels residus com paper, plàstics, llaunes, elements voluminosos.
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En marxa el Bus-Vao a la C-58

Des del passat 29 d’octubre el nou carril BusVAO de la C-58 ja és una realitat. Una via exclusiva que neix amb la voluntat de fomentar l’ús
del transport públic col·lectiu i dels vehicles
d’alta ocupació.
El carril per tant és d’us exclusiu per a autobusos i autocars, taxis, vehicles amb distintiu
ecològic, vehicles amb distintiu de persones
amb mobilitat reduïda, motocicletes i aquells
turismes que circulin amb tres o més ocupants.
Previsió d’ús de 7.500 vehicles
Es calcula que el 5% dels turismes que circulen cada dia per la C-58 ho fa amb 3 o més
ocupants. En números totals, es calcula que
seran 7.500 els vehicles que usaran aquest
carril d'alta ocupació que es posa en servei
per descongestionar la via a les hores punta.
Horaris
El nou carril bus-VAO, funcionarà en hores
punta per millorar la circulació en l'entrada i la
sortida de Barcelona. Es tracta de dos carrils

que funcionaran en un sentit o un altre
en funció de les necessitats del trànsit.
L'horari establert és de 6.30h fins les
13h en sentit d'entrada a Barcelona, i de
16h a 22h en sentit Vallès. La resta del
dia, així com caps de setmana i festius, el
carril no serà operatiu. Aquest model de
funcionament és flexible i es podrà modificar en funció de les operacions especials de trànsit, en cas d’emergències o
per raons de fluïdesa del trànsit.
Les multes per us indegut d’aquest carril seran de 200 euros i durant els primers mesos el
control establert pels Mossos d’Esquadra serà
rigorós.
Xarxa Exprés.cat
Amb la posada en marxa del nou carril busVAO s’estrenen quatre línies de bus ràpid dins
de la futura xarxa "Exprés.cat", que unirà municipis del Vallès amb Barcelona.
Les línies de Ripollet i Cerdanyola del Vallès i
la Universitat de Barcelona, que ja existien, milloraran la freqüència i la durada del trajecte,
mentre que se'n posen en marxa dues de noves que uneixen Barcelona amb Sabadell i
Terrassa. La parada a Barcelona de les quatre
línies serà a Sagrera-Meridiana, on hi ha correspondència amb el Metro i Rodalies de
Catalunya.
La seva entrada en funcionament s’espera
que serveixi per millorar la mobilitat entre el
Vallès Occidental i el Barcelonès i augmentar
la capacitat viària d’una de les carreteres amb
més trànsit de Catalunya.

Panells
informatius

Dues de les principals parades de bus de
Cerdanyola ja disposen dels panells informatius temps real en període de proves i que en properes dates seran operatius amb la informació del temps de pas
dels autobusos.
Es tracta de les parades del carrer de
Lluís Companys (prop Ajuntament) i les
parades de l’Avinguda de la Primavera
(zona plaça dels Pinetons i carrer de les
Acàcies)

Cerdanyola participa a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible
Sota el lema “mou-te en la direcció correcta”, la Setmana ha
proposat allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular
cap a un transport més sostenible. Agafar el transport públic
col·lectiu per anar a la feina, moure's en bicicleta per la ciutat
o caminar per anar de compres en comptes d'agafar el cotxe
pot significar viure en una ciutat millor i respirar un aire de
més qualitat i més saludable han estat alguns dels valors que
s’han posat de relleu en una nova edició de la setmana de la
mobilitat sostenible en la què Cerdanyola ha participat de manera molt activa. algunes accions que ja es fan des de
l’Ajuntament són el foment del transport urbà amb la posada
en marxa de mesures com la reducció en les targetes de fidelització i de la T4, adreçada als jubilats i que ara es fa extensiva als pensionistes.
Altres actes han estat l’adhesió a la Carta internacional del
caminar i l'organització de dues caminades saludables.
Un dels atractius d’enguany va ser la mostra d’un vehicle elèctric Twiziy de proves davant l'Ajuntament per una demostració.
Es tracta d'un biplaça de 2,32 m. de llarg amb autonomia de
100km i que es carrega en endolls domèstics estàndar (220V10A) gràcies a un adaptador.

L’alcaldessa Carme Carmona i la regidora
de mobilitat Maria Reina durant la
demostració del nou vehicle elèctric

S’inicia la desprogramació
del vial de cornisa
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El darrer consell general metropolità de l’AMB ha acordat l’inici del tràmit per eliminar la reserva viària
corresponent al “vial de cornisa” i protegir els sòls afectats situats a l’interior del Parc de Collserola.
L'aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità és un primer pas imprescindible per a la
desafectació urbanística d’aquesta franja d’alt valor ambiental.

A l’esquerra, zona de la serra de Collserola afectada pel vial cornisa

A la dreta, l’Alcaldessa de Cerdanyola en una de les reunions amb els
municipis afectats

Aquest acord de l'Àrea Metropolitana de Barcelona respon a la petició
dels tres ajuntaments que es va fer efectiu a l’octubre de 2011. Aquest
és el pas més efectiu per garantir la protecció d’un dels espais més fràgils i amb més biodiversitat de Collserola: la Riera de Vallvidrera.

L’eliminació del Vial de Cornisa representarà evitar una de les principals amenaces que podia patir Collserola ja que es tractava d’una nova
autovia de quatre carrils que hagués representat un gran impacte mediambiental. Actualment, aquesta infraestructura no és necessària ja
que no milloraria la comunicació entre els tres municipis.

Pel que fa a Cerdanyola del Vallès, la traça del Vial de Cornisa hauria representat una barrera més entre la zona urbana de la població i el Parc
de la Serra de Collserola, degradant un entorn natural actualment privi-

legiat.
El traçat del Vial coincidia en gran mesura amb les carenes de la serra,
espais especialment fràgils i de difícil recuperació natural. La construcció del Vial hagués incrementat la ja desmesurada fragmentació de la
serra, perquè actuaria com a una veritable barrera ecològica.
Un cop aprovat, l’avanç de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità, que porta annexes l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
preliminar i l’informe d’avaluació de la mobilitat preliminar, el tràmit seguirà amb l’aprovació inicial amb la corresponent exposició pública i
l’audiència als tres Ajuntaments i la posterior aprovació provisional per
part de l’AMB. L’aprovació definitiva és competència del Conseller de
Territori i Sostenibilitat.

Alumnes participants en el programa

L’Ajuntament treballa per la reordenació
de l'horta a Montflorit
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Resposta a una
demanda cada
cop més creixent

La regidora de Medi Ambient, Laura Rodríguez en una sessió informativa

L’Ajuntament està treballant en un ambiciós
projecte de reordenació de la zona d'horta que
hi ha al costat del barri de Montflorit i del Parc
Tecnològic del Vallès, al marge dret de la riera
de Sant Cugat.
L'objectiu del projecte de reordenació és definir
les actuacions de millora previstes per a
aquesta zona a fi de poder disposar d'un espai
municipal d'horta social.
Aquesta zona d'horta s'ubica sobre una
parcel·la municipal i ocupa unes 2,96 Ha. S'han
inventariat 69 parcel·les amb una dimensió
mitjana de 331,77 m2 i un total de 75 usuaris.
La finalitat de l'actuació és la de regular i ordenar l'activitat d'horta amb la voluntat d'alliberar
al màxim les superfícies que limiten amb els
cursos fluvials, evitar la instal·lació d'horta marginal i elements que empobreixin la qualitat estètica del paisatge, afavorir unes pràctiques
hortícoles adequades i minimitzar els impactes
ambientals que aquesta activitat pugui produir.
Així mateix, també es vol assolir una millora social per a la ciutadania de Cerdanyola, amb l'existència d'un espai municipal amb un ús social
que té una gran demanda.
En aquest sentit són diferents les funcions socials que es deriven d’aquest projecte. Funció
productiva d'autoconsum. Funció ambiental,
relacionada amb el seu potencial per a conservar els valors i les funcions ecològiques, cultu-

rals i paisatgístiques dels espais lliures. Funció
social a través d'activitats de caire educatiu, lúdic, terapèutic, etc. Funció estètica. Funció salutífera, derivada dels nombrosos efectes beneficiosos dels horts sobre el benestar
personal, la salut i l'alimentació.

Diagnosi i actuacions a la zona
Fins a aquests moments, s’ha elaborat una
diagnosi de la zona d'horta, prèvia a l'execució
d'una futura actuació de reordenació. Aquesta
diagnosi inclou la descripció de l'espai i l'anàlisi
de les principals variables que defineixen el
seu estat (paisatge, patrimoni natural i cultural,
usos existents, aspectes socials i econòmics,
cens d'usuaris, mobilitat, serveis, edificacions,
etc.), així com la identificació dels principals
problemes ambientals i paisatgístics associats.
Així mateix s'han facilitat contenidors als hortolans per a eliminar els residus i barraques que
ocupaven el camí que discorre entre la riera i la
zona d'horta, s'han donat directrius sobre les
construccions i acumulacions de canyes i fems,
s'ha realitzat una neteja dels residus presents
a la riera i s'han efectuat desbrossades periòdiques dels nuclis de canya a fi de controlar
aquesta espècie invasora.

La tradició molt arrelada al nostre país del
conreu de la terra, unida a un dèficit d'espais
verds i a la manca de contacte directe amb la
natura, ha donat lloc a una ocupació massiva
dels espais urbans i periurbans (sobrants de
via pública, espais al tocar de les vies de tren i
altres infrastructures de transport, a les feixes
abandonades dels espais agroforestals i a les
lleres inundables i fèrtils dels cursos fluvials).
A més, en els últims anys s'ha observat un
augment de la demanda ciutadana d'espais
on ubicar horts urbans i també s'ha observat
que aquesta demanda no és únicament de
persones jubilades (fins ara el grup majoritari
d'usuaris d'aquests espais) sinó també de
gent jove, associacions de consum ecològic i
responsable, entitats socials i escoles.

Treballant per resoldre una
situació irregular
Malgrat l'evident benefici social i fins i tot ambiental d'aquest tipus d'activitat, la majoria de
les parcel·les d'horta identificades es troben
en una situació irregular, ocupant parcel·les
privades o públiques sense el permís del seu
propietari o bé ubicades en zona de domini públic hidràulic amb el risc que aquest fet comporta en cas d'avingudes. A més, moltes de les
parcel·les generen un fort impacte paisatgístic
i ambiental.
En aquest context, la solució passa per reordenar aquesta activitat al municipi ja que són
nombrosos els beneficis que els horts urbans
aporten, sempre i quan estiguin correctament
gestionats.
Per això, en paral·lel a l'execució de l'inventari,
s’ha estat desenvolupant una intensa recerca
bibliogràfica sobre horts urbans i s'han visitat
experiències de parcs d'horta a altres municipis, amb l'objectiu de poder implantar aquests
models a Cerdanyola.

Activitats per a joves
d’entre 12 i 16 anys
organitzades per entitats de Cerdanyola.
Per tal de participar en aquest projecte, a partir
del mes de novembre caldrà formalitzar una
inscripció amb l'autorització paterna corresponent.
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Projecte èxit escolar

El Casal de Joves acollirà les activitats programades per als joves en l’etapa de 12 a 16 anys

L'Ajuntament està treballant en un programa
transversal per realitzar projectes i activitats dirigides a nois i noies d'entre 12 i 16 anys.
Aquest programa vol treballar els diferents àmbits dels joves adolescents fent un èmfasi als
diferents aspectes que configuren la personalitat dels i les adolescents, com ara, el temps
lliure, l'educació en valors, els hàbits d'estudi,
els itineraris formatius, l'orientació i l'ajut formatiu

nals, socials, culturals i formatius.
3. Promou l'adquisició d'habilitats socials.
El projecte ofereix un espai cada dia de dilluns
a divendres on els nois i noies assistiran a de
17 hores a 20 hores. L'oferta s'organitza en dos
grups d'edat : de 12 a 14 anys, que assistiran
els dilluns, dimecres i divendres i de 15 i 16
anys, que assistiran el dimarts, dijous i divendres

El projecte Espai Jove

Com s’estructura una tarda
d’activitats

Des de l'equipament juvenil Altimira s’ha començat el projecte d' Espai Jove de 12 a 16
anys, projecte de casal diari per a nois i noies
d'aquesta edat. El projecte d'espai jove presenta els següents objectius:
1. Oferir activitat, tallers i recursos de treball individual i grupal per afavorir el procés educatiu
del i la jove.
2. Promou l'adquisició de coneixements perso-

Una tarda d'activitats s'estructura a partir d’un
seguit d’espais, espai de trobada, espai d'aprendre a “aprendre” per facilitar i ajudar en
l'estudi espai per activitats de lleure (tallers, esportives, lúdiques) i un espai de valoració de la
tarda.
També es duran a terme activitats extraordinàries com sortides i visites a llocs d'interès per
als propis joves així com participar en activitats

Un altre dels projectes adreçat a la gent jove és
l’establiment d’un programa d'acompanyament, orientació, informació i seguiment de
nois i noies d'entre 12 i 19 anys del seu itinerari
formatiu amb la finalitat última que aquests obtinguin un títol acadèmic, i incorporin hàbits de
responsabilitat, esforç, i compromís per tal d'aconseguir un grau d'independència i emancipació mínim per a la seva realització com a persones i ciutadans. Mitjançant la figura
professional d'un orientador/a educador/a els
principals objectius a treballar amb els i les joves seran els següents:
1.Orientar i acompanyar els adolescents i les
seves respectives famílies en la definició d'un
pla formatiu individualitzat d’acord als interessos i capacitats de l'adolescent.
2.Tutoritzar i fer el seguiment d'aquest procés
amb el propi jove, la seva família i el centre.
3.Proporcionar als joves recursos i habilitats
que afavoreixin la seva inclusió formativa i educativa.

Per a més informació:
Casal de joves Altimira
joventut@cerdanyola.cat
93. 580.58.69

Formació a les entitats socials per
millorar la seva autonomia
El projecte “Formació per l’autonomia de les entitats
socials de Cerdanyola” sorgeix com a resposta a una
necessitat detectada per l’Ajuntament, de reforçar
l’autonomia de les entitats del tercer sector social, i
dels àmbits veïnal, cultural i juvenil.
L’objectiu general del projecte és el de facilitar a les entitats socials de la

ciutat, i amb especial atenció aquelles que treballen per a col·lectius de
risc i vulnerabilitat social, una formació específica adreçada a la promoció,
dinamització, enfortiment associatiu, i autonomia financera i organitzativa.

Aquest passat mes d’octure ja ha tingut lloc un primer curs destinat a la
gestió bàsica d’una associació, i durant el present mes de novembre es
desenvolupa un segon curs que incideix en la millora de la gestió: planificació i elaboració de projectes.
La idea és anar fomentant l’associacionisme en l’àmbit social i per tant es
treballarà en l’organització d’altres tipus de cursos destinats a aquest tipus d’entitats.

Gent gran cada cop més activa
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reconèixer-los con agents actius en el context
de la ciutat i promovent els casals de gent
gran com espais de relació i de participació.

La participació de la gent gran a la ciutat cada cop més viva

En el marc de la commemoració del dia de
l’Envelliment
Actiu
i
Solidaritat
Intergeneracional, va tenir lloc a Cerdanyola la
celebració de la III Setmana de la Gent Gran
amb l’objectiu central de fer visible i estimular
la seva participació en la vida de la ciutat. Els

actes van servir posar en valor i reconèixer l’aportació de la Gent Gran a Cerdanyola.

Durant aquests dies s’ha establert un espai de
relació que ha servit per difondre tot el que es
fa en aquest àmbit, amb una imatge positiva i
diversa dels ciutadans grans de Cerdanyola,

El Manifest del Consell Municipal de la Gent
Gran de Cerdanyola del Vallès, aprovat pel Ple
Municipal del 29 de juliol de 2010, expressa la
necessitat, per una banda, de promoure la
participació de la ciutadania gran en la vida de
la ciutat , així com l’associacionisme i el voluntariat, com a element de cohesió i integració i,
per una altra, la de valorar el coneixement i
l’experiència que la gent gran pot transmetre a
la resta de generacions. Aquest ha estat el
comú denominador de les diferents jornades
de portes obertes i tallers uqe s’han dut a
terme als diferents Casals de Gent Gran al
llarg de la setmana.
A final, una gran mostra de totes aquestes activitats que es va fer a la plaça de l’Abat Oliba,
va servir per demostrar la vitalitat d’uns ciutadans i ciutadanes que s’han de tenir molt presents.

Èxit del Festival
Infantil de Teatre
El món de la imaginació, de la il.lusió, dels somriures infantils va ser protagonista d’una nova edició del Festival Internacional de Teatre Infantil i
Juvenil, el FIT Festival, que va haver de fer front a l'austeritat pressupostària i a les inclemències de la pluja torrencial de dissabte que va obligar
a auspendre o traslladar actuacions al carrer.
No obstant això, l'èxit ha seguit acompanyant aquesta vuitena edició del

certamen amb 22 espectacles, quatre companyies catalanes, dos de la
resta de l'estat, una francesca i una altra alemanya.

Titelles, animació al carrer, teatre musical, circ, jocs i tallers van conviure
durant els tres dies de certamen amb un espai professional que inclou el
simposi organitzat amb la UAB.
Aquesta com d’altres grans activitats culturals de ciutat tindran a partir
d’ara una periodicitat bianual

L’espectacle “Simplicimus”

El poblat Ibèric,
punt de trobada

Octubre “in” Blues
Tot i que el Festival Internacional de
Blues ha passat a ser de periodicitat bianual, el mes d’octubre ha mantingut l’esència del blues a través de la iniciativa i
participació d’un seguit de sales i bars de
la ciutat que han ofert al voltant de 50
concerts.
Acompanyant les diverses actuacions i
coincidint en el temps, durant el mes
d’octubre també s’ha pogut veure l’exposició d’art Blues i cotó, organitzada per
l’Associació d’Artistes Plàstics de
Cerdanyola. L’Exposició que s’ha vist al
B’Art Ateneu és una retrospectiva al voltant dels orígens del Blues.

Centenars de persones van visitar el Museu-Poblat ibèric de ca n'Oliver
per assistir a una nova edició del Cap de setmana ibèric centrada en els
rituals domèstics i funeraris, però amb la realització d'activitats divulgatives pensades per a les famílies.

Marian Barahona, una de les artistes participants

Les diferents activitats van comptar amb la participació de centenars de
persones, un 70% de les quals són de fora de Cerdanyola.
Famílies senceres van prendre part en activitats com la decoració i elaboració d'objectes de terrisseria, ceràmica ibèrica que després podien
endur-se a casa. També hi havia l'oportunitat de fer mòlta de cereals per
elaborar pa, tal i com ho feien els ibers de ca n'Oliver amb un molí de pedra. Durant el Cap de Setmana Ibèric també es va poder visitar l’exposició temporal I+D. Ibers + Desenvolupament, dedicada a les innovacions
culturals i tecnològiques ibèriques, oberta fins el 16 de desembre.
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Èxit cerdanyolenc en els
Special Olympics

Els participants de Cerdanyola als Special Olympics durant la recepció que es va fer a l’Ajuntament

Els i les Atletes de Cerdanyola que han participat en els Special Olympics van ser rebuts oficialment per l’Alcaldessa, Carme Carmona i el regidor
d’Esports Marc Guillamón a la sala de plens de l’Ajuntament

Els 10 esportistes, membres de l’associació ASPADI de la nostra ciutat han tornat dels jocs, celebrats de l'11 al 14 d'octubre a Vilanova i la Geltrú,
amb dues medalles d'or, quatre de plata i sis de bronze, per la seva participació en 10 disciplines esportives diferents.
Els esportistes van ser felicitats per l'alcaldessa i pel regidord’esport van encoratjat als atletes continuar practicant l’esport i a mantenir viu l’esperit de competició que en tan bon lloc deixa a Cerdanyola.

Firestoc de tardor: més participació
del comerç local

28 establiments locals que van ocupar un total de 33 estands participaven en una nova edició del
Firestoc de tardor al Parc del Turonet. Comerços dels sectors tèxtil, esports, joguines, jardineria, fusteria, mobiliari, productes de la llar o de cura personal, amb la novetat d’un negoci de bicicletes elèctriques, van atreure al públic que va visitar la fira fins ben entrat el vespre. En conjunt, una àmplia i
variada oferta de productes als millors preus per als consumidors.
L’Ajuntament ha mostrat la seva satisfacció perquè s’havia superat la xifra de participants de l’edició
de tardor passada.

En marxa la recuperació de la Zona
Esportiva Municipal de Les Fontetes
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L’Ajuntament ha demanat a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un avantprojecte per
remodelar la Zona Esportiva Municipal de Les Fontetes

La remodelació de la Zona Esportiva Municipal de Les Fontetes comptarà amb l’aportació de les entitats susceptibles de fer ús de la instal·lació

La remodelació de la Zona Esportiva de Les Fontetes és una prioritat per
l’Ajuntament, és per això que un cop establertes les necessitats s’hagi demanat l’elaboració d’un estudi tècnic a la Diputació de Barcelona perquè
l’ens provincial s’encarregui de redactar l’avantprojecte tècnic de remodelació integral d’aquest espai esportiu.

Elaboració del projecte funcional
S’està desenvolupant un procés de treball entre els tècnics de la
Diputació de Barcelona i els de l’Ajuntament de Cerdanyola amb l’aportació de les entitats susceptibles de fer ús de l’equipament. S’han d’escoltar

els suggeriments dels futurs usuaris perquè es tinguin en compte a l’hora
d’establir les bases del projecte executiu.
La prioritat per recuperar aquest espai obeeix a la necessitat de descongestionar les instal·lacions esportives de la Bòbila-Pinetons, equipament
on actualment està ubicat el Cerdanyola Futbol Club i compta amb més de
700 esportistes. D’aquesta manera donaríem un millor servei als ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola.
Les pistes poliesportives de la Zona Esportiva Municipal Fontetes es plantegen com espais polivalents per donar sortida a la pràctica esportiva de
divereses entitats.
L’Ajuntament s’ha marcat com a prioritat incloure el projecte en el pla d’inversions del proper any, per la qual cosa ha de ser prioritari trobar dotacions pressupostàries que facin possible aquesta remodelació.

Recuperació
de la Nit de l’Esport
En el darrer Consell Municipal d’Esports, Ajuntament i entitats van
coincidir en la importància que tenia per a Cerdanyola recuperar la
celebració de la Nit de l’Esport. En aquest sentit es va constituir una
comissió de treball formada per representants de les entitats esportives i per personal tècnic de l’Ajuntament amb l’objectiu de proposar
un disseny de com hauría de ser la Festa de la Nit de l’Esport que inclogui un pressupost i un pla de viabilitat que inclogui la implicació de
totes les entitats.

Comença la temporada
esportiva 2012-2013
Amb l’inici de les temporades de les competicions regulars dels diferents esports els clubs de Cerdanyola presenten els seus equips. Alguns, com
mostren en aquesta pàgina, ja han fet el tràmit i uns altres tenen previst fer-ho més endavant. Enguany es presenta una temporada complicada
per als clubs doncs aquests tampoc s’escapen de la situació de crisi i per tant pateixen la manca de recursos.

L'entitat disposa d'unes 180 jugadores distribuïdes en 15 equips i l'Escola
de básquet. Enguany, el club té fins a tres equips senior en competició, un
d'ells en la màxima categoria del bàsquet català: la Copa Catalunya. La
presentació de la temporada va coincidir amb la celebració del Torneig de
Bàsquet Femení Vila de Cerdanyola.

Club Bàsquet Cerdanyola
El club ha confeccionat 17 equips per aquesta temporada en les diferents categories. El seu equip sènior A torna a competir en la Primera
Catalana i en les categories cadet i mini, l'entitat disposa de fins a tres
conjunts federats. El club disposa també d'una Escola de bàsquet per
als més petits.

Cerdanyola Futbol Club
L'entitat esportiva local va presentar els seus 43 equips (cinc femenins, 33 masculins i 3 de futbol sala) en una jornada festiva. Pel matí
van jugar una selecció de veterans de Cerdanyola i del FC Barcelona (05). Per la tarda, els equips van agafar el protagonisme saltant al camp i
participant en l'acte de presentació. La jornada va acabar amb una
festa per als adults a una sala musical de la ciutat.
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Club Básquet Femení Cerdanyola

Farmàcies de guàrdia
CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro)
Pl. Sant Ramon, 18
Hidalgo:
Ronda Cerdanyola, 1
Hidalgo-Valls: Av. de Canaletes, 11
Lluís:
Altimira, 18
Ordis:
Av. Rep Argentina,17
Pereiro:
Av. Catalunya, 49-B
Rivera:
C/Sant Ramon, 182
Rovira:
Pg. Cordelles, 67
Sánchez:
C/Santa Rosa, 36-38
Selva:
C/Torrente, 12
Torrents:
C/Diagonal, 30
Valls:
Av. Catalunya, 17
Novell:
Ctra. de Barcelona, 216

93 692 67 21
93 580 67 78
93 692 23 68
93 692 53 53
93 692 47 08
93 580 78 59
93 580 97 00
93 692 06 76
93 592 13 99
93 692 31 84
93 594 74 30
93 580 39 04
93 692 11 30
93 594 71 95

RIPOLLET
Pinetons:
Merinero:
Rincón:
Selva:
Toledo:
Bertrán:
Boquet:
Costa:

93 691 70 59
93 692 00 21
93 692 00 86
93 580 95 23
93 692 23 26
93 586 54 26
93 692 25 90
93 586 54 26

Galceran

NOVEMBRE
9
10
11
12

SELVA CER

Rovi/Boquet
Rovi/Ordis
Rovi/Lluís
13 SELVA RIP
14 SANCHEZ
15 COSTA

16
17
18
19
20
21
22
23

C/Palau Ausit, 1
Ctra. Barcelona, 130
C/Magallanes, 4
C/Calvari, 3-5
Rambla Sant Andreu
C/ Monturiol, 74
C/ C/ Lluna, 6
C/ C/ Verge del Pilar, 10

24
25
26
27
28
29
30

Rovi/Toledo
TORRENTS

HIDALGO
RINCON
NOVELL
RIVERA
PEREIRO

VALLS

DESEMBRE

Rovi/Ferrer
Rovi/Galce

1
2
3
4

RAMBLA
ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA

MERINERO

5
6
7

BERTRAN
Rovi/Hid-Valls
SELVA CERD
BOQUET
Rovi/Ordis
Rovi/Alvarez
SELVA RIP

8
9
10
11
12
13
14
15

SANCHEZ
Rovi/Costa
VALLS
FERRER
GALCERAN

RAMBLA
ALVAREZ

Rovi/Pine
16 ROVIRA
17 MERINERO
18 TOLEDO
19 TORRENTS

20
21
22
23

HIDALGO
RINCON
Rovi/Novell
Rovi/Rivera

Telèfons d’interés
SERVEIS MUNICIPALS

TELÈFONS D’URGÈNCIA

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

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

Biblioteca
Servei d’Ocupació Can Serraperera
Deixalleria municipal
Zona Esportiva Can Xarau
Parc Esportiu Guiera
Servei d’informació Juvenil A prop
Museu de ca n’Oliver
Museu ca n’Ortadó
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)

93 580 52 51
93 580 76 02
93 594 70 50
93 691 74 42
93 691 77 04
93 586 36 36
93 580 61 19
93 580 45 00
93 692 33 22
93 591 41 30

SERVEIS COMPANYIES
Aigües de Barcelona atenció client
Avaries Aigües de Barcelona
Avaries Gas Natural
Avaries FECSA-ENDESA

Servei de gas Butà
Correus
Funeraria Truyols

900 710 710
900 700 720
900 750 750
900 770 077
93 725 62 77 / 901 100 100
93 691 37 57
93 580 97 10

24 PEREIRO
TRANSPORTS
25 Rovi/Bertran FF.CC.
93 205 15 15
26 Rovi/Hid-Va RENFE Rodalies
93 691 88 69
27 SELVA CER
SARBUS
93 580 67 00 / 93 727 92 92
28 BOQUET
Radio Taxi del Vallès Occ.
93 580 27 27 /
29 Rovi/Ordis
93 692 40 16 / 93 692 58 23
30 Rovi/Lluís
31 SELVA RIP

GENER
1
2
3
4

5

SANCHEZ
COSTA
VALLS
FERRER
Rovi/Galce

Telèfon d’atenció ciutadana

010

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
CAP Canaletes
CAP Fontetes
CAP Serraparera

93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
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
Servei Local Català
Dones per la igualtat
El Safareig

93 581 10 00
93 580 27 51
93 580 13 98
93 580 61 51

