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El Festival Internacional Blues de Cerdanyola del Vallès va tancar la seva 25a
edició amb la satisfacció de la feina ben feta i després d’haver dut la música als
carrers de la ciutat, recuperant l’essència del blues, en tant que música popular.
El treball conjunt de la nova organització tècnica, l’Ajuntament i el suport dels
comerciants, empreses, entitats i molts ciutadans i ciutadanes, ha permès bastir un Festival de primer ordre amb un pressupost molt humild.
Superat el repte, es demostra que Cerdanyola, quan treballa coordinadament,
és capaç de tirar endavant qualsevol proposta.

Reptes en marxa

Retos en marcha

Fa pocs mesos que hem passat l'equador de la legislatura. L'actual situació econòmica i el vigent model de finançament dels ajuntaments no ens
ho han posat gens fàcil. Arribats a aquest punt, us vull dir que em sento
plenament orgullosa de la tasca realitzada pel govern municipal. La priorització dels objectius i l' assoliment d' una gestió eficient dels recursos municipals han estat determinants per a garantir una governança responsable i propera. És per aquest motiu que no m'agradaria deixar passar
l'oportunitat d' explicar-vos quines són les principals línies d'actuació.

Hace pocos meses que hemos pasado el ecuador de la legislatura . La actual situación económica y el vigente modelo de financiación de los ayuntamientos no
nos lo han puesto nada fácil. Llegados a este punto , os quiero decir que me
siento plenamente orgullosa de la labor realizada por el gobierno municipal . La
priorización de los objetivos y el logro de una gestión eficiente de los recursos municipales han sido determinantes para garantizar una gobernanza responsable
y cercana . Es por este motivo que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de
explicarle cuáles son las principales líneas de actuación .

En segon lloc, hem fet una aposta per tal de garantir el nivell d'inversions
sobre aquells equipaments municipals i infrastructures que pel seu caràcter social eren més urgents pel conjunt de la ciutat. Els propers mesos serem testimonis de com projectes tant importants com la nova Biblioteca
Central, la Zona Esportiva Fontetes, les obres a Cerdanyola 2000 o el nou
Parc de Xarau es van fent realitat. I malgrat quedin una mica més lluny, no
podem obviar ni l'actuació a la zona Mafinsa, que millorarà l'entrada nord
a la ciutat, ni l'ampliació del cementiri amb el futur Tanatori.

En segundo lugar, hemos hecho una apuesta para garantizar el nivel de inversiones sobre aquellos equipamientos municipales e infraestructuras que por su carácter social eran más urgentes para el conjunto de la ciudad. Los próximos meses seremos testigos de cómo proyectos tan importantes como la nueva
Biblioteca Central, la Zona Deportiva Fontetes, las obras en Cerdanyola 2000 o
el nuevo Parque de Xarau se van haciendo realidad. Y aunque queden algo más
lejos, no podemos obviar ni la actuación en la zona MAFINSA, que mejorará la
entrada norte a la ciudad, ni la ampliación del cementerio con el futuro Tanatorio
.
La tercera de las prioridades ha sido el mantenimiento y mejora del espacio público de la ciudad. Hemos aportado más recursos públicos a la mejora de la accesibilidad y la movilidad en todos los barrios. Además, la renegociación de los
grandes contratos ha implicado un ahorro para la ciudad garantizando la calidad
del servicio. Hoy podemos decir que disfrutamos de una ciudad limpia aunque
hay que continuar luchando contra el incivismo.

En primer lloc, hem treballat de valent per assolir una òptima gestió de les
finances municipals. Avui podem dir que l' Ajuntament de Cerdanyola és
un institució solvent en la que podem confiar. Hem incentivat l'estalvi, fomentant l'austeritat i eixugant el deute. Això si, prioritzant en tot moment la
despesa social.

La tercera de les prioritats ha estat el manteniment i millora de l'espai públic de la ciutat. Hem adreçat més recursos públics a la millora de l'accessibilitat i la mobilitat a tots els barris. A més, la renegociació dels grans
contractes ha implicat un estalvi per a la ciutat tot garantint la qualitat del
servei. Avui podem dir que gaudim d'una ciutat neta tot i que cal continuar
lluitant contra l'incivisme.

En quart lloc, hem reforçat les polítiques de seguretat i convivència. Hem
posat en marxa la Policia de Proximitat i les Taules de Seguretat com experiències que milloren la comunicació amb la ciutadania. De fet, els delictes
a Cerdanyola han baixat un 5,9 % i podem dir amb orgull que vivim en una
ciutat segura.

Finalment, la nostra raó de ser: les persones. Des del govern municipal
sempre hem intentat generar mesures per tal d'afavorir els col·lectius més
fràgils i, malgrat altres institucions hagin decidit fer via prescindint de serveis tan necessaris com la sanitat i l'educació, puc dir ben orgullosa que
des de l' Ajuntament de Cerdanyola seguirem esforçant-nos per a que
ningú quedi enrera.

En primer lugar , hemos trabajado duro para lograr una óptima gestión de las finanzas municipales. Hoy podemos decir que el Ayuntamiento de Cerdanyola es
un institución solvente en la que podemos confiar. Hemos incentivado el ahorro ,
fomentando la austeridad y reducido la deuda. Eso si, priorizando en todo momento el gasto social .

En cuarto lugar , hemos reforzado las políticas de seguridad y convivencia.
Hemos puesto en marcha la Policía de Proximidad y las Mesas de Seguridad
como experiencias que mejoran la comunicación con la ciudadanía. De hecho,
los delitos en Cerdanyola han bajado un 5,9% y podemos decir con orgullo que
vivimos en una ciudad segura.

Finalmente, nuestra razón de ser: las personas. Desde el gobierno municipal
siempre hemos intentado generar medidas para favorecer a los colectivos más
frágiles y , a pesar de que otras instituciones hayan decidido seguir adelante
prescindiendo de servicios tan necesarios como la sanidad y la educación,
puedo decir bien orgullosa que desde Ayuntamiento de Cerdanyola seguiremos
esforzándonos para que nadie quede atrás .

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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26 anys de Blues autèntic a Cerdanyola
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Cultura

Angue, en una de les primeres actuacions a la plaça de l’Abat Oliba

La Jove Orquestra de Cerdanyola a l’Ateneu

Velma Powell al Barbacoa-blues

El naixement del Festival Internacional Blues de Cerdanyola és una història prou coneguda. Manuel Ibarro, aleshores col·laborador de l'emisora de ràdio municipal, va tenir l'ocurrència de posar en marxa aquesta
experiència que ràpidament va ser secundada per l'equip de musicals
de Cerdanyola Ràdio i el seu director, en Jospe Maria Cortada "Xaneta".
En les dues priemeres edicions, el festival només va comptar amb un
únic concert. Va ser a partir de la tercera edició que el programa s'amplià, es varen diversificar les actuacions, es va dissenyar un cartell i es
definí el full de ruta per continuar creixent. La gran majoria d'artistes
que han anat passant, des d'aquells que començaven fins a figures consagrades, han rebt un tracte més d'hostal familiar que no pas d'hotel
cinc estrelles. Tot això explica molt del Festival, fet amb passió i honestedat, lluny dels esdeveniments sense ànima que només cerquen el

rendiment econòmic. Potser ja ha passat el temps de poder portar
grans estrelles via generós talonari, però és ben segur que darrere cada
actuació, al bar, al carrer, al pavelló, hi ha persones que ho han fet possible posant-hi moltes ganes, esforç i il·lusió.
Manuel Ibarro, Albert Puig, Oriol Carbonell i ara Jacinto Muñoz, han donat cara a la direcció del Festival, però al seu costat hi ha hagut molta
gent, estem parlant d'un treball col·lectiu en el que participen voluntaris,
entitats, Ajuntament i molt especialment el públic que l'ha fet seu, ja sigui en temps de vaques grasses o en temps de vaques magres. I aquí
continua 26 anys després, aixecant una vegada més la persiana. De fet
l'aixeca cada dia. Us llevareu un matí i la vostra parella us haurà deixat,
però el blues, com el dinosaure, encara hi serà.

El Festival Internacional Blues de Cerdanyola ha fet 26 anys. Tota una commemoració per un
esdeveniment de referència internacional que ha donat a conèixer la nostra ciutat arreu del
món i que ha estat reconegut com un dels millors festivals del gènere. Per Cerdanyola han
passat figures com Johnny Winter, Dr. John, Koko Taylor, Johnny Copeland, Otis Rush,
Solomon Burke, Los del Tono i molts d’altres. Al llarg d’aquests anys s’han viscuts moments
inoblidables d’execl·lent fusió de la mà d’artistes com la Maite Martín, el Tete Montoliu,
Miguel Poveda, US3 i una nudrida representació del panorama estatal. En definitiva, han
estat 26 anys de Blues autèntic.

2013: Canvi
de concepte
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La XXV edició del Festival Internacional Blues de
Cerdanyola ha estat la primera a estrenar biannualitat amb una cinquantena de concerts repartits entre el 4 i el 20 d’octubre, gairebé tots gratuïts. Enguany el Festival de Blues ha ocupat,
sobretot, el carrers i els locals d'oci de la ciutat. El
bo i millor del panorama català i estatal, amb
noms prou coneguts com Big Mama, Amadeu
Casas, Mingo Balaguer o A Contrablues han estat
presents a l’edició d’enguany. D’altra banda, la
presència internacional del Festival ha estat a càrrec de Bob Margolin, Velma Powell i Nathan
James.
L’Associació per a l’Art en Viu ha estat la responsable de l’organització d’un Festival que ha comptat
amb el suport de l' Ajuntament i amb petites aportacions de la Diputació de Barcelona, del comerç i
d' empreses locals.
El XXV Festival Internacional Blues de Cerdanyola
ha incorporat nous escenaris, com l’amfiteatre de
Can Serraperera; noves propostes, com el Berenar
& Blues per a la gent gran; ha recuperat iniciatives
com l’Aparablues als comerços i el Menú & Blues
als restaurants i ha mantingut clàssics com el
Barbecue & Blues al Parc del Turonet i l’exposició
col·lectiva dels artistes plàstics al B’Art Ateneu. Un
festival muntat en temps rècord gràcies a la implicació de l’Associació per a l’Art en Viu, tècnics municipals i diverses entitats dels sectors culturals i
econòmics de la ciutat.El Festival ha lluit un cartell
dissenyat per l’artista també local, Jesús Bolinaga.

Cultura

De dalt a baix i d’esquerra a dreta

August Tharrats & Amadeu Casas

Sweet Marta & The Blues Workers

al anfiteatre de Can Serraperera, Big Mama

“Casi el mejor trio de tu vida” pel carrer de Sant

Ramon, Nit de Gospel,

amb Gospel Link Singers i el grup local, Fosc

Salut Pública- Urbanisme

Via lliure a l'ampliació del cementiri
i a la construcció d’un tanatori
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L'Ajuntament ha aprovat la creació dels serveis públics de cementiri i dels serveis funeraris
municipals. Cerdanyola comptarà amb un tanatori municipal que inclou un crematori i amb
un cementiri que s’amplia i es millora

Imatge del projecte de construcció del nou tanatori amb 4 sales de vetlles i recinte per a cerimonies

L’Ajuntament ha aprovat inicialment l’establiment del servei públic de cementiri i dels serveis funeraris municipals. Les obres per a l’ampliació i la construcció del Tanatori
començaran un cop s’aprovi de manera difinitiva i es faci l’adjudicació.
La creació dels serveis funeraris suposarà una
inversió de 5'7 milions d'euros amb un règim
de gestió en concessió a 40 anys. Les empreses que es presentin al concurs hauran d'assu-

mir la inversió, construir l'edifici amb sala polivalent i sales de vetlla, oferir un servei íntegre
incloent crematori i complir un plec de condicions amb el preu de tots els serveis taxats.
L'Ajuntament rebrà un mínim del 4% de la facturació anual.
L’edifici de tanatori incorporà 4 sales de vetlles, com a mínim, així com un recinte per a cerimonies laiques o multiconfessionals.

Ampliació i millora del cementiri

L’ampliació del cementiri es concreta en un
augment d’un 25% dels seus nínxols, per la
qual cosa es passarà de tenir-ne entre 3.312 i
4.000, aproximadament. Aquesta ampliació
permetrà també la restauració d’aquells que
tenen greus patologies estructurals, que són
aproximadament uns 400. La proposta també
contempla un aparcament soterrani per unes
75 places.

Urbanisme
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El nou pont del Remei millorarà la
connexió entre La Farigola i Can Xarau

Imatge virtual del projecte del nou pont sobre el riu Sec que millorarà la connexió entre el barri de la Farigola i el centre de la ciutat

La infrastructura permetrà un millor accés a la
zona de Mafinsa, on s’instal·larà una superfície
comercial i es recuperaran espais per a la població. Al mateix temps s’aprofitarà per a reordenar i dignificar una de les portes de la ciutat.
Els treballs de construcció del nou pont, que ja
han
començat,
duraran
8
mesos.
Comportaran que es restringeixi el pas al veï-

nat, garantint en tot moment la mobilitat de
les persones.
Les obres, adjudicades a la Constructora CALAF, SA, tenen un pressupost d’1.406.637€. El
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) en satisfà un 50%, en el marc del
Programa Operatiu Regional de Catalunya
2007 – 2013, dins l’eix de desenvolupament

local i urbà, a través de la Iniciativa Urbana
(URBAN). L’altre 50% l’assumeix l’Ajuntament,
qui dedica per a satisfer-lo recursos econòmics
que arriben de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
El projecte vol humanitzar la ciutat, millorant
la mobilitat de la ciutadania i relligant els seus
barris

La zona Mafinsa segueix
el calendari previst
L'actuació al sector Mafinsa, delimitada pels
carrers de Santa Anna, del Remei i el riu Sec,
segueix amb normalitat els terminis establerts.

L'actuació a la zona de Mafinsa permet endreçar un dels accessos de la ciutat,
habilitant una zona comercial que crearà nous llocs d'ocupació, recuperant espais per a la ciutadania i facilitant un nou espai públic a la zona.
El projecte permet conservar tres naus de la fàbrica de les baietes (Mafinsa), un
patrimoni arquitectònic del passat industrial de la ciutat que ara tindrà usos comercials. Una part d'aquestes naus, en concret 1.174 m2, passarà a ser espai
municipal. Aquest nou local es concep com un espai multiusos on diverses entitats de la ciutat com ara l'Associació de Veïns de La Farigola o Els Castellers de
Cerdanyola del Vallès, entre d’altres, podran desenvolupar les seves activitats.

Una actuació que beneficia Cerdanyola

La modificació d'usos de la zona beneficia el conjunt de Cerdanyola ja que suposa ampliar la zona verda, obtenir un nou espai municipal incrementant el
nostre patrimoni i, al mateix temps, generar una superfície comercial. Tot plegat sense cap cost per a la ciutat.

Imatge del pont del Remei amb la zona de Mafinsa al fons

Opinió

FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Una de les conseqüències dels anys que portem

Desde hace varios meses, representantes del Partido

Sempre hem dit que no es pot disociar Cerdanyola

fer les coses, i cadascú ha de trobar la millor.

de barrios de Cerdanyola y hemos podido constatar que

que podriem entendre com un tòpic, no ho és si te-
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Més blues per menys
de crisis és que tots estem canviant la manera de

Davant d'una situació com l'actual, una manera
"fàcil" seria disminuir els pressupostos sense més,
i per tant retallar els serveis, renunciar a fer activitats socials, culturals, cíviques... que puguin oca-

sionar despesa per l'ajuntament. Aquesta NO és la

nostre manera. Es demostra que quan tots ens hi
posem es pot anar a un equilibri presupostari
sense que l'activitat municipal es ressenteixi, o al

menys que pel ciutadà sigui transparent. I és veri-

“Por una Cerdanyola limpia”
Popular nos hemos reunido con vecinos de la mayoría
en todos los barrios se produce la misma queja, la suciedad que afecta a nuestras calles.

Desde el Partido Popular consideramos que la limpieza
es un servicio fundamental a nuestros ciudadanos y, su-

puestamente también lo debería ser para el gobierno de
nuestra ciudad, ya que la partida de limpieza es el coste

más elevado que paga el Ayuntamiento por un servicio

prestado por una empresa externa: CASI 7 MILLONES
DE EUROS ANUALES.

tat que alguns dels estalvis s'han aconseguit pel

La opinión de muchos ciudadanos y la del PP, cuando

reducció del seu salari, i d'altres amb la bona feina

la Alcaldesa y su equipo de Gobierno (PSC-Els Verds+ICV-

sacrifici que han fet els empleats públics amb la
per aconseguir fer més amb menys. A vegades da-

vant la prioritzatció dels serveis podem caure en la
temptació de deixar de banda activitats "menys vi-

tals" i és aquí on hem d'anar amb molt de compte,

i des del nostre grup així ho hem fet en l'acció de

govern. Què és o no indispensable seria un debat
molt llarg, i la conclusió podria portar-nos a mesu-

res que per alguns serien totalment inadequades

e injustes. Tenim clar que les activitats tan consoli-

dades a la nostre ciutat com el Festival Infantil, o

el Festival de Blues no es podien posar en perill tot
i que algú pot pensar que podem passar sense fer-

any rere any, la capacitat d'oferir al públic un car-

tell d'altíssima qualitat, amb uns recursos molt
per sota del que ens tenen acostumats aquests tipus d'events.

Enguany, la organització ha fet un pas més en
aquesta tasca difícil de conjugar un pressupost
molt auster, amb una qualitat més que notable i
ho ha assolit, no només per la seva perseverància i

tenir-se fidel a aquesta fita cabdal del panorama

respecta a la limpieza. El gobierno podría tomar distintas
medidas contra la empresa de limpieza sino cumple con
lo pactado, así como endurecer la normativa contra

també per la "bona tossoneria" del públic de manmusical català i del conjunt de l'estat.

Portar el blues al carrer, en el sentit més literal de

l'expressió, contribueix a incrementar la passió

aquellos que no demuestran civismo ni saben utilizar las

per aquest estil musical tant arraigat al nostre mu-

rar para otro lado, como ya nos tiene acostumbrados.

nir i millorar un festival que pot i ha d'anar a més

calles con diligencia. Pero la Sra. Alcaldesa prefiere mi-

La inactividad y pasividad de la Sra. Alcaldesa para atajar el problema de la limpieza está colmando la paciencia de muchos vecinos que observan como, día tras día,

sus barrios cada vez están más faltos y carentes de un

nicipi i, alhora, reivindicar la necessitat de mantepel que fa a l'acollida per part del públic.

La 25a edició del festival de blues ha tornat a po-

sar sobre la taula el debat sobre si cal recuperar el
caràcter anual del mateix. Els que pensem que se-

servicio tan imprescindible.

ria positiu hem de ser conscients però que això

que por parte de la Sra. Alcaldesa no se ha resuelto nin-

"la quadratura del cercle" que bé a ser, compagi-

guno, al contrario, todos han ido en aumento, y cada vez

és un clar exemple del que volem i estem fent,

degà a l'estat espanyol i que ha anat demostrant,

EUiA), para nada están realizando los deberes en lo que

i vol. Aquesta és la prova, necessitem alimentar-

cions, espectacles que ens obrin la ment. El Blues

nim en compte que estem parlant del festival

profund coneixement del món del blues sinó

Una ciudad presenta numerosos problemas, pero es

nos també amb bones sensacions, bones vibra-

del Blues i el Blues de Cerdanyola. Aquesta frase

acudimos a visitar los barrios de nuestra ciudad, es que

les. Creiem que no, és més, si han tingut tant d'èxit

és perquè aporten alguna cosa que la gent espera

25 anys de blues a Cerdanyola

será más difícil y costoso el remediarlos, ya que nuestros
barrios están en el más absoluto abandono por parte del

comporta conjugar allò que podriem anomenar
nar la capacitat de la organització amb tres ele-

mentes indispensables: d'una banda el suport de
l'administració pública, tant en recursos econò-

na Alcaldesa alejada cada día más de los
gobierno y de un

mics com en el tema d'infraestructures necessà-

societat civil, i continuant organitzant-lo amb

Desde el PP vamos a solicitar la realización de una audi-

ment, que també; d'altra banda, la implicació del

tra que es pot, que acaba sortint tant bé com sem-

puesto que las prestaciones no se corresponden para

patrocini, com pel que respecta a avançar encara

nos, todo ello amparado en la pasividad que afecta a

tàries al festival; finalment, l'element cabdal del

buscant més que mai la complicitat de tots, de la
menys recursos però no menys ganes. I es demos-

pre. I aprofitem la oportunitat per afegir més pro-

tagonistes, com la magnífica col·laboració de la
Jove Orquestra de Cerdanyola, en la que molts

dels seus membres venen de l'Escola Municipal de

Música, i que fan que el futur de la cultura musical
de Cerdanyola es mantingui i s'expandeixi. I els

nous organitzadors, exemple de perseverància i
il·lusió per la música en general, i apassionats del

blues en particular. L'enhorabona a tots, hem
aconseguit fer més Blues per menys.

problemas del municipio y de nuestros ciudadanos.

toría a la empresa de limpieza por el servicio que ofrece,
nada con el coste que están pagando todos los ciudadanuestro gobierno municipal.

En relación a los excrementos de animales que no recogen sus dueños, consideramos que es del todo imposible que se realice una correcta tarea de prevención y se-

guimiento y cuyo resultado sea que el Ayuntamiento

sólo ha tramitado tres denuncias durante el año 2011,
cinco en el año 2012 y una durante el año 2013.

Desde el PP consideramos que es necesario modificar a

la mayor brevedad posible la Ordenanza de tenencia de
animales domésticos y tipificar como falta grave la no re-

cogida de excrementos de los animales domésticos,

para lo que realizaremos las propuestas oportunas al
equipo de gobierno.

ries i aquí no estem parlant únicament de l'ajunta-

sector empresarial i comercial, tant pel que fa al

més en la coorganització d'activitats complemen-

públic local i extern, autèntics protagonistes d'un
festival que ja fa anys que es va "fer gran" per la

fantàstica acollida entre els melòmans i també
entre els iniciats.

Cal, per tant, iniciar un debat entre aquestes qua-

tre parts implicades, per tal de decidir quin es el
devenir del Festival de Blues de Cerdanyola des de

la seva 26a edició endavant.

Opinió

ALFONS ESCODA

SERGIO RODRÍGUEZ

HELENA SOLÀ

El blues ha tornat a Cerdanyola. Aquests dies hem

Ja s'acosta la Festa Major del Roser de Maig a la

La nostra ciutat segueix dilapidant els recursos pú-

qualitat que han permès a la nostra ciutat tornar a

Alternativa, que enguany arriba a la seva quinzena

Cap a la 15a Festa Major Alternativa

pogut gaudir d'un bon grapat d'actuacions de gran
situar-se en l'escena musical. Des d'aquest punt
de vista, considerem que aquest festival ha estat i

nostra ciutat i, per tant, una nova Festa Major

edició carregada d'activitats i de vitalitat, demostrant que és un projecte consolidat. Des del

ha de continuar sent una de les apostes impor-

Compromís per Cerdanyola donem suport a

nuar treballant per una total implicació dels cer-

mitzar la societat des de la base.

tants de Cerdanyola. I per aconseguir-ho cal contidanyolencs i les cerdanyolenques
esdeveniment.

en aquest

Cal que el comerç local, els bars i restaurants i les
empreses en general de la ciutat s'impliquin a

fons en aquest festival, tal i com en alguns casos
ja hem vist que han fet. Aquí és on creiem que

l'Ajuntament ha d'agafar el protagonisme que li

aquest tipus d'organitzacions que pretenen dinaSón 15 anys d'incansable feina amb l'objectiu d'o-

ferir un model d'oci allunyat del consumisme, que

esdevingui participatiu i crític amb la realitat que
ens envolta. A les FMA són tant importants els actes que es realitzen com la manera d'organitzar-

los. Les decisions es prenen assambleàriament i
horitzontalment, i no es depèn d'empreses ni d'ad-

correspon (i que sovint trobem a faltar en molts

ministracions, només d'aquesta manera se'n pot

aquests sectors. I no parlem només de recursos

gut, així es poden posar temes polítics i socials so-

àmbits), tot fent atractiva aquesta participació a
econòmics, sinó de la creació de les condicions
necessàries perquè esdeveniments com aquest
puguin desenvolupar-se i créixer com cal. Tots i totes hem de sentir com a propi el Festival interna-

cional de blues de Cerdanyola, és el nostre festi-

val. No podem desaprofitar les poques ocasions

que se'ns presenten per fer de Cerdanyola un gran
ciutat a tots els nivells, sense complexos i amb va-

lentia. La cultura, i en aquest cas la música, ens
ha ofert i ens continua oferint la possibilitat d'a-

vançar en l'objectiu de fer una Cerdanyola millor,
convertint-la en la ciutat que tants hem somniat i
que, per desgràcia, encara estem molt lluny d'assolir.

En definitiva, cal seguir apostant fort pel Festival
de Blues i fer-lo, encara més, un referent del pano-

rama musical a casa nostra, tot aprofitant per projectar la nostra ciutat a arreu.

Per tot això des de CiU volem donar l'enhorabona

garantir la independència econòmica i de contin-

bre la taula que d'altra manera no es podrien rea-

litzar. Les FMA no persegueixen l'afany de lucre i si

hi ha benefici econòmic, es destina a les següents
festes o a comprar material necessari per a realitzar activitats pròpies d'FMA o d'altres col·lectius.

Aquest model d'organització i de participació po-

pular dista molt de la manera de funcionar que
planteja l'Ajuntament. L'equip de govern PSC i ICVEUiA aposta pel camí de la privatització, la mer-

cantilització i l'elitització. Els exemples més clars
d'això són els actes oficials de Festa Major i el

Festival de Blues, uns privatitzats i els altres en

edició biennal per manca de pressupost. Deixar la
cultura i la celebració d'actes que haurien de ser

populars en mans privades és molt perillós perquè

en condiciona els continguts, deixa la continuïtat a
mans de qui paga, que pot tancar l'aixeta quan li
convingui, i ens relega a meres espectadores i consumidores passives. Les FMA no volen delegar ni

a tots aquells que han fet possible aquests 25

perdre la pràctica en l'autoorganització d'activitats

tots plegats la possibilitat de seguir gaudint d'un

tensiva a les manifestacions culturals en general i

anys de blues i esperem que el futur ens doni a

gran Festival Internacional.

populars i festives. I aquesta actitud es pot fer exal control de les institucions i de la pràctica política.

Enguany el festival de Blues ha estat més participatiu, per com s'hi han implicat particulars, entitats i bars, i es fan més coses al carrer. Des del

Compromís per Cerdanyola ja ens agrada que es
camini cap aquest model participatiu, tot i que te-

nim dubtes sobre si l'Ajuntament ha incentivat

aquesta participació per convenciment i no ho
hagi fet per suplir les mancances en el pressupost.

Segueix el cicle de la mala gestió
de recursos públics

blics fent gala d'insensibilitat i mala gestió. Un dels
darrers exemples d'això és el projecte de reforma
del cementiri municipal i la resolució de tots els as-

pectes que al seu voltant sorgeixen. Tenim pel·lícula
per estona, però a hores d'ara ja sabem que té
molts números de convertir-se en un nou drama.

Pensem que queda fora de tot dubte que les depen-

dències i serveis de l'actual cementiri no estan a
l'alçada del que necessitem. Fins aquí, poques no-

vetats. Son molts els serveis que a causa de la mala

gestió de dècades de governs inoperants han anat
quedant desfasats i depauperats.

El mateix passa amb el manteniment dels nostres

carrers. Ens veiem obligats a conviure amb una

llarga llista de punts negres de voreres trencades,
carrers plens de sots, mobiliari urbà trencat, drenat-

ges saturats i brutícia. Cerdanyola es fa a partir de

les petites coses que garanteixen una existència
digna als seus ciutadans, no a cop de projectes faraònics executats sense criteri.

Malauradament, l'actual govern segueix fent com si
la crisi no hagués arribat a les nostres llars. Encara

pitjor, l'electoralisme barat segueix sent el principal
horitzó al que aspira el govern municipal, gestionant milions d'euros com qui gestiona les consumicions d'un comiat de solter que finalment haurà de

pagar algú altre a qui li pujaran els impostos, li retallaran els serveis bàsics, li rebaixaran les pensions i
cada cop ho tindrà més difícil per sortir endavant.

El darrer exemple de mala gestió dels recursos de

Cerdanyola és l'impuls de la reforma del cementiri i
l'habilitació d'un nou servei funerari que el nostre

govern ha decidit traspassar de manera directa a
mans privades amb l'excusa de no disposar de fons

propis. Diuen desconèixer els marges de negoci i les

possibilitats que existeixen per a la gestió directa,

però han decidit que cal regalar-ho a una empresa
privada. Així, per l'article 43, sense dotar-se de cap
justificació solvent.

D'aquesta subhasta de patrimoni municipal, només
esperen obtenir titulars de premsa. Els ciutadans
obtindrem un servei més car i riscos ambientals
que venen derivats per la incompatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic vigent. Més si te-

nim en compte suplir la manca de crematoris al

Vallès Occidental serà el principal objectiu del futur
gestor de l'espai. Tot això a escassos 200 metres de
les nostres cases.

Es mereixen un gran aplaudiment. Que segueixi la
festa, que està tot pagat i els crèdits ja els pagarà
qui sigui. Tant és.
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Enhorabona!

Cultura

La nova biblioteca central
es posa en marxa

Les obres de la nova biblioteca central estan en procés d’adjudicació i és previst que les
obres s’iniciïn abans que finalitzi l’any. Aquest equipament s'ubicarà a l'edifici Altis i donarà
reposta a les necessitats de lectura de la ciutadania.
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Sala polivalent
Espai polivalent
Espai infantil

Aules d’estudi
nocturn

tar de manera important la superfície d’ús i en
disposar d’equipaments informàtics de darrera
generació, amb els què la Diputació equipa les
noves biblioteques.
La iniciativa municipal per fer la nova biblioteca
dóna compliment, doncs, a la necessitat d'equipaments culturals per a la ciutat, entre els quals,
hi ha la biblioteca central.
En el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya
2010 - 2020 i el Mapa de lectura pública, en la
seva actualització del 2012, es destaca la necessitat que Cerdanyola disposi d'una biblioteca
central urbana i dues locals de proximitat.
L'aplicació del pla comença amb la biblioteca
central urbana.

Actuacions previstes

La iniciativa municipal
per fer la nova biblioteca
central dóna compliment a
la necessitat d'equipaments
culturals que té la ciutat
El nou projecte per tal d'ubicar la nova bibiblioteca
central de la ciutat a l'edifici Altis, antic Casal de
l'Esport, comportarà una ampliació dels usos de
l'equipament.
Fins ara es dedicava a activitats de caire esportiu.
Ara combinarà aquests usos amb altres de culturals. Es farà sense que es modifiqui la volumetria
de l'edifici existent ni del seu entorn, per la qual
cosa les condicions de la finca respecte al riu són
les mateixes.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha pres la
decisió d'ubicar la nova biblioteca central urbana
a l'edifici Altis, Casal de l'Esport, per la seva centralitat i per donar-li nous usos a un equipament actualment infrautilitzat. La nova biblioteca central
urbana ajudarà a revitalitzar la zona del riu Sec, un
dels eixos més importants de la ciutat i on
l'Ajuntament hi actua amb el Projecte Urban, una
iniciativa de regeneració econòmica, mediam-

L’actuació prevista
compta amb els avals de
l’Agència Catalana
de l’Aigua
biental i social cofinançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

Necessitat irrenunciable

L’actual biblioteca de Ca n’Altimira té una superfície d’ús de 800 m2. La nova en tindrà 1.300 m2
només a la planta d’adults, una de les previstes.
Les xifres de Ca n’Altimira indiquen que el 2012,
27.437 ciutadans en tenien el carnet. D’aquests,
1.482 s’expediren el 2012. Es registraren, aquell
any, 29.137 visitants. En total ca n’Altimira va registrat 127.913 visites el 2012, generant-se
109.069 préstecs.
Les enquestes de satisfacció fetes a les persones
usuàries destaquen que n’aprecien l’equipament i
el servei que s’ofereix. Únicament qüestionen el
poc espai existent i els pocs ordinadors a disposició de les persones usuàries. Una situació que la
nova Biblioteca Central solucionarà, en augmen-

L’actuació prevista, que compta amb els avals
de l’Agència Catalana de l’Aigua, comportarà la
integració a la biblioteca de tota la superfície disponible. D’aquesta manera es canviarà l’accés a
la planta baixa de l’edifici Altis, que es situarà a la
façana que dóna a la plaça d’Enric Granados. Hi
haurà l’hemeroteca, la sala Enric Granados - amb
una ubicació diferent, situada on actualment hi ha
Recursos Humans - i les aules d’Estudi Nocturn.
Aquestes dependències s’ubicaran a l’edifici on
actualment hi ha la seu de l’entitat Club Billar
2000. Es conceben, com l’Espai Enric Granados,
perquè tinguin entrada independent. En el cas de
les Aules d’Estudi Nocturn s’estudia un sistema
d’accés amb targes, similar al que funciona als
bucs d’assaig del Casal de Joves.
La pista d’hoquei, piscina i vestidors no patiran
cap alteració. La planta semisoterrani acollirà la
sala de lectura i l’espai per a treballs en grup. La
sala infantil es situarà a la primera planta. La
planta segona esdevindrà un espai polivalent, de
400 m2, on s’hi podran fer exposicions, petites representacions teatrals, xerrades .... Hi haurà equipaments per a noves tecnologies i els despatxos
de l’equipament.
Les obres es finançaran a parts iguals, d'una
banda amb recursos del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) a través del
programa URBAN i d'altra, amb els fons que aportaran altres administracions supramunicipals. Un
cop s’iniciïn els treballs, comportaran el tancament de l’Espai Enric Granados per uns mesos.
Una situació que s’entomarà ubicant les exposicions que s’hi fan a l’Ateneu.

Els ajuts per al pagament de l’IBI
s’amplien fins el 30 de novembre

Documentació que cal presentar:

- Model de Sol·licitud de l'ajut econòmic a famílies.
- Còpia del DNI
- Còpia de la declaració de l'impost de la renda
de les persones físiques o certificat acreditatiu
de les rendes brutes percebudes durant l'últim
exercici (resum de les dades fiscals) emès per
l'Agencia tributària de tots els membres que
convisquin a l'habitatge habitual o autorització
per consultar les dades fiscals a l'Agència tributària. Certificat de les prestacions/subsidis
econòmiques per atur. En cas de situacions sobrevingudes de detriment d'ingressos durant
l'any 2013 acreditació dels ingressos actuals.
- Certificat del banc de les càrregues hipotecàries de l'any en curs (2013).
- Contracte de lloguer on consti que es repercuteix l'import de l'impost de béns immobles en

Les persones beneficiaries són:

- Els empadronats en el municipi de Cerdanyola del Vallès a la data de meritament de l'impost (1 de gener de 2013).
- Els que constin en el padró de l'IBI com a subjecte passiu de la finca per la qual
es demana ajut o com a llogater amb l'import de l'impost repercutit en el preu
del lloguer de l'habitatge habitual
- Els que no tributin per l'Impost de béns immobles per cap altre immoble que no
sigui l'habitatge destinat a l'ús propi (es considerarà com a part de l'habitatge
habitual fins a 1 pàrking i 1 traster).
- Els que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Ajuntament.
- Els que la suma de la seva renda anual i la dels que hi convisquin siguin iguals o
inferiors a un seguit de barems que es podran consultar adreçant-se a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana o al tríptic informatiu que arribarà a les llars.
Exemples
A) Una parella amb 2 fills, que actualment paguin lloguer o hipoteca per un immoble amb un valor cadastral de 140.000€ i que la suma dels ingressos bruts
dels que hi convisquin en aquest immoble no sigui superior a 25.747,47€ rebrà
una ajuda de 101€.
B) Una parella de jubilats, que actualment no paguin ni lloguer ni hipoteca, que
visquin en un immoble amb un valor cadastral de 80.000€ i que la suma dels ingressos bruts dels que hi convisquin en aquest immoble no sigui superior a
13.551,30€ rebrà una ajuda de 88€.

MÉS INFORMACIÓ:
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Tel. .93 580 88 88
Web Ajuntament: www.cerdanyola.cat
els rebuts del lloguer.
- Revalorització de pensions de l'any actual o
certificat de l'INSS de les pensions que perce-

ben per l'any 2013.
- Fitxa del compte bancari (fitxa creditors) o petició de compensació en el rebut de l'IBI.
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L’Ajuntament ha ampliat fins el 30 de novembre els ajuts econòmics a les famílies per al
pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI).
Aquests podran oscil·lar des dels 68 euros, per
un valor cadastral de fins a 50.000 euros, fins
als 237 euros per a un valor cadastral de més
de 300.000 euros. La situació eoncòmica de
les persones que es podran beneficiar es valorarà segons uns barems en els quals es tindrà
en compte diferents aspectes com ara el nivell
de renda, entre d'altres.
L'aprovació d'aquesta segona convocatòria vol
servir per complir l'objectiu marcat el 2013 de
donar prioritat a l'atenció de les persones. Per
això ha augmentat els ajuts a les famílies en
raó de la seva renda i en funció del valor cadastral de l'immoble. D’aquesta manera s’aconsegueix que puguin acollir-se el màxim de persones possibles.

Ajuts

La recuperació del torrent dels toros
endreça la zona d’horts a Montflorit
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Medi Ambient

Obres d’acondicionament del torrent dels Toros a la zona de Montflorit

L’Ajuntament continua treballant en la recerca i adequació d'espais que puguin ser utilitzats com a horta social amb dos objectius:
per una banda donar solució a la situació irregular en la que es troben la majoria de les
parcel·les d'hor ta al municipi i per l'altra, donar r esposta a la cada cop més elevada demanda social d'aquest tipus d'espais. No obstant, el principal problema que dificulta
avançar amb més celeritat amb el projecte d'horta social és el context econòmic en el que
ens trobem actualment. Per això, ara més
que mai, l'Ajuntament necessita del finançament extern per poder tirar endavant inversions d'aquest tipus.

En aquest sentit, una de les actuacions prioritàries és la de poder reendreçar la zona dels
horts que hi ha al costat del barri de
Montflorit i que s'ubica sobre una parcel·la de
titularitat municipal. L'Ajuntament ja fa
temps que treballa amb aquest propòsit i el
primer pas ha estat l'elaboració d'un proj ecte
per a la r estauració dels trams del torrent
dels Toros i de la rier a de Sant Cugat que passen per aquesta zona.
Una primera fase d'aquest projecte contempla la restauració del torrent dels Toros, actuació per la que l'Ajuntament ha rebut dos
ajuts, un de 30.000 € de la Generalitat de
Catalunya i un altre de 12.440,32 € del

Consorci per a la Defensa de la Conca del
B e sò s .
Els 12.440,32€ restants que costa l'obra els
aportarà l'Ajuntament.
Les actuacions han començat el mes d'octubre i suposaran la millora ambiental i hidràulica del torrent. Es netejarà el torrent amb l'eliminació de vegetació invasora i la
revegetació amb espècies pròpies de l'espai
de ribera, a més de la retirada d'elements
constructius que envaeixen l'espai fluvial.
Aquestes actuacions es complementaran
també amb una adequació de la llera i dels
elements de captació del clavegueram amb
l'objectiu de resoldre els problemes d'inundacions en cas d'avingudes.
En una segona fase es procedirà a restaurar
l'espai de la riera de Sant Cugat i es recuperarà el camí de passejada existent.
Amb aquest projecte l'Ajuntament vol dignificar l'espai dels dos cursos fluvials i potenciar
la seva relació amb l'horta de Montflor it, ordenant les connexions entre els dos espais i
el nucli urbà. A més de regular i ordenar l'activitat d'horta, evitant la instal·lació d'horta
marginal i elements que empobreixin la qualitat estètica del paisatge, afavorir unes pràctiques hortícol es adequades i minimitzar els
impactes ambientals que aquesta acti vitat
pugui produir.

Envàs, on vas?, campanya per a la
millora de la recollida selectiva

Aquests dies es fan a la ciutat accions destinades a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de reduir i reciclar correctament els residus
que generem.
Es tracta d’una iniciativa coordinada per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que compta amb la col·laboració i suport dels tècnics de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Els mercadals dels divendres de Serraperera i Fontetes, els mercats municipals els dissabtes pel matí i les festes populars com l’Aplec de Sant
Iscle, el Festival Blues i les Festes de Tardor són el marc triat perquè
equips d’informadors de l’Àrea Metropolitana de Barcelona expliquin a
través del diàleg la importància de reciclar correctament els envasos
que a l’hora de comprar també ens emportem a casa.
Un diàleg tipus pot venir donat quan una persona que just acaba de
comprar i du les bosses a les mans, és preguntada per un informador
sobre els embolcalls presents a les bosses i si sap com reciclar-les. A
partir d’aquí es facilita la informació objectiu d’aquesta campanya.

La campanya

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la qual Cerdanyola del
Vallès en forma part, impulsa una campanya de sensibilització sobre la
correcta separació dels residus municipals, en especial envasos lleugers, paper, cartró i vidre. Els principals objectius de la campanya són incentivar a la ciutadania perquè separi correctament les diferents fraccions de residus municipals, en especial envasos lleugers, paper i cartró

Una de les informadores explica la campanya al mercat de Serraperera

i vidre; incrementar els nivells de recollida selectiva de residus municipals, tant pel que fa a la seva qualitat com a la quantitat i reduir el percentatge de residus impropis als diferents contenidors de recollida selectiva.
Aquesta campanya informativa la duen a terme persones contractades
específicament per aquesta finalitat, que faciliten la informació mitjançant el diàleg.

A punt la primera fase per a la millora
de Cerdanyola 2.000
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D’acord amb el compromís adquirit amb els
veïns del barri de Cerdanyola 2.000,
l’Ajuntament ja ha licitat les obres per a la reparació del clavegueram a la zona. Es tracta
de donar solució a un dels greuges històrics
del barri, posant fi a les inundacions i afectacions que pateix.
Les obres són la primera fase d’un conjunt
d’actuacions destinades a la millora del barri.
Totes les propostes s’han treballat conjuntament amb el veïnat en sessions obertes a les
entitats representatives, presidents de comunitats de propietaris i ciutadania en general.

Col·lector per a la canalització
de les aigües

Les obres d’aquesta primera fase consisteixen en la construcció d’un col·lector que canalitzi les aigües que arriben al barri i les condueixi des de l’avinguda de Roma, seguint pel
carrer de la Clota, fins el riu.
La segona part de la intervenció a Cerdanyola
2.000 consistirà en diverses actuacions de
millora de les places del barri.

Barris

Les obres donaran solució a les inundacions que pateixen algunes zones

Els infants expliquen com veuen
a la Policia Local

Seguretat ciutadana/via pública
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Els infants complementen
les seves explicacions amb
els dibuixos que han
preparat amb motiu del Dia
de la Policia Local

Els escolars han explicat com veuen ells la Policia Local

La celebració del dia de la Policia ha tingut
aquest any com a protagonistes l’alumnat de
diverses escoles de la ciutat. Dos agents de
la nostra policia els han visitat a les seves
aules per explicar-los la seva feina, quin és el
seu equipament, com treballen i moltes altres qüestions de l’interès dels infants.

Durant la sessió els policies els han preguntat, entre d’altres coses, què en saben ells de
la Policia Local; si fossin policies, què farien
per la ciutat i la seva gent i quines són les
funcions que realitza la Policia Local de
Cerdanyola del Vallès.
Les sessions que han fet els alumnes de pri-

mària s’han enregistrat per, posteriorment,
preparar un vídeo que s’estrenarà durant
l’acte de celebració de la Policia Local de
Cerdanyola del Vallès, el 8 de novembre al
Teatre Ateneu. La projecció del video serà un
dels moments culminants de l’acte, junt amb
el lliurament de diverses distincions als
agents i els parlaments de les autoritats.
L’espontaneïtat dels infants es veurà en el vídeo però també en els dibuixos que els menuts han preparat, dedicats a la Policia
Local. Uns dibuixos que es podran veure a
l’Ateneu, el dia de la Policia Local i en exposició virtual al portal:

S’instal·len nous punts d’informació
arreu la ciutat
http:// www.ce rdanyola.cat

Diverses zones de la ciutat compten des del mes d’octubre amb un seguit de plafons que esdevenen punts d’informació mitjançant els quals les entitats i associacions poden comunicar-se directament amb la ciutadania. També es vol evitar l’engaxada de publicitat a les façanes de comerços i habitatges perquè genera brutícia i perjudica la imatge de la ciutat.
Els cartells i tota mena de publicitat impresa hauran de penjar-se a partir d’ara en els nous
Punts d’informació.
L’aplicació de l’actual ordenança no permeten col·locar la publicitat fora dels espais habilitats per a fer-ho. Amb tot, l’Ajuntament ha decidit ampliar-los amb la col·locació dels nous
10 suports per a publicitat. A partir de la instal·lació d’aquests plafons, l’ordenança s’aplicarà tal i com està redactada, amb sancions incloses per a qui la incompleixi.
Amb els nous suports per a la publicitat s’atenen les reivindicacions de la ciutadania i d’agents ubicats en el territori, com ara els comerciants.
De moment ja s’han instal·lats els nous plafons a la plaça Viladomat, a l’Avinguda de
Canaletes, al carrer de Sant Ramon i a la plaça de la Constitució, la ubicació dels quals ha
estat consensuada amb la ciutadania i els comerciants de cada zona.

Un dels plafons situat a la plaça de la Contitució

Cerdanyola i Badia, col·laboren en un
nou projecte europeu de joventut
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L'Ajuntament de Cerdanyola en conveni amb l'Ajuntament de Badia
del Vallès ha obtingut un projecte europeu Comenius Re ggio.
L'objecte d'aquest projecte és el de crear un instrument (programa)
d'acompanyament educatiu integral als adolescents amb perspectives vitals i actituds que previsiblement els conduiran a l'atur.
Aquest projecte es desenvoluparà en col·laboració amb l'ajuntament
anglès de Por tsmo uth i hi participen, per part de Cerdanyola del
Vallès, l’Institut Jaume Mimó i l'Institut Banús; per part de Badia del
Vallès, l’INS Frederica Montseny i l’INS Badia del Vallès. Un tercer
participant del projecte és el Consorci per a l'ocupació de Vallès
Occidental (COPEVO). Es tracta d’un programa que es durà a terme
durant els cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015.
El projecte anomenat "Facing Youth unemployment from its very beginning" ("Enfront l'atur juvenil des del seu inici") s'adreça a edats
primerenques (12-14 anys) i es centra en la prevenció. Té en compte
els diferents entorns del jove (família, escola , temps lliure i comunitat) i persegueix canvis en les actituds que bloquegen el seu futur a
través d’un seguit d’accions com ara:
- La mill ora de l es co mpetències personals i socials bàsiques (responsabilitat, esforç, compromís, autoestima, autonomia...)
- Un canvi en la percepció de l seu entorn i la seva relació amb ell.
- Un tre ball de crei xement personal
- La creació de pr ojectes de vida i ndivi dual s a llarg ter mini que incloguin l'esbós d'un recorregut professional i el seu itinerari formatiu.
Contempla quatre dimensions centrals: la comunitat (amb la identificació, activació i coordinació dels recursos del territori que puguin
ser valuosos), els propis joves ( a través del treball individual, creació
d'itineraris i projectes de vida, competències personals); la família
(com l'entorn estable emocional i afectiu més proper); i finalment
l'institut (com espai central de formació i socialització). Serà dissenyat conjuntament pels dos socis, posat en pràctica de manera pilot
en ambdós països i finalment avaluat, elaborat i convertit en un instrument transferible a nivell europeu.

Els instituts de Cerdanyola, Banús i Jaume Mimó, participants en el projecte

S’assignen 11 pisos més amb
protecció oficial a La Clota
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha adjudicat 11 pisos amb protecció oficial de lloguer de la promoció de La Clota.
L’entrega de les claus dels pisos es va fer a
l’Ateneu amb la presència de l’Alcaldessa,
Carme Carmona i de la regidora
d’Habitatge, Maria Reina.
E l s h a b i t a t g e s , si t u a t s a l c a r r e r d e l a C l o t a ,
tenen un dor mi tor i, una superfí cie d’entr e
38 ,5 m2 i 4 3 m2 i dispose n d’ una pl aça d’apar came nt vi nc ulada. Hi ha un pis adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda.
Els contractes de lloguer es regiran per la
Llei d’Arrendaments Urbans i per la normativa d’habitatges amb protecció oficial.
En el procés d’adjudicació s’han admès 79
sol·licituds i se n’han exclòs 69 perquè no es
complien els requisits o per manca de documentació.

L’entrega de les claus va tenir lloc en un acte oficial, amb la presència de l’Alcaldessa, Carme Carmona, de la regidora d’habitatge, Maria Reina i del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt

La Gent Gran mostra la seva vitalitat

Gent Gran

A dalt, entrega de diplomes als presidents dels diferents Casals d’Avis i a les entitats participants per part de les autoritats. A baix, mostra d’activitats i un dels tallers que es van realitzar

La Gent Gran de Cerdanyola continua mostrant la seva vitalitat. La IV edició de la setmana dedicada a la Gent Gran ha demostrat un cop més l’enorme actiu de que disposa la nostra ciutat en l’àmbit d’aquelles persones més grans de 60 anys, un col·lectiu que representa el 20% de la
nostra població.
Una festa oberta a tota la ciutadania tancava les activitats de la Setmana
de la Gent Gran organitzada per l’Ajuntament i les set entitats de Gent
Gran de la ciutat.
A banda de la festa de cloenda, l’acte central de la Setmana servia, un
any més, per fer partícip a tothom de les activitats que es realitzen a les
diferents associacions i per donar-se a conèixer a tota la ciutadania.
La Setmana de la Gent Gran ha inclòs una sèrie d’activitats per canalitzar
la recuperació de la memòria a través de les arts plàstiques treballades
conjuntament amb el MAC Can Domènech. S’han organitzat diversos tallers d’informàtica i de gimnàstica, una trobada internacional d’escacs i
una passejada cultural per les escultures de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la inauguració de l’exposició “Grans artistes”, entre
d’altres.
La gran participació que hi ha hagut amb la consegüent contribució de
vincles intergeneracionals ha estat molt positiva. La Gent Gran no deixa
de ser un col•lectiu molt viu i molt compromès socialment.

Ioga i relaxació per sentir-se millor

El mes d'octubre s’ha iniciat una nova edició del taller de "Relaxació i Ioga per sentir-se millor", organitzat conjuntament pel Programa de Gent Gran Activa i el C.O. BarcanovaMontflorit de G.S.I.S. La participació i la implicació per part d'aquesta entitat ha estat imprescindible en el desenvolupament de l'activitat.
En el taller participen persones de més de 60 anys i persones adultes amb discapacitat psíquica. Es tracta d'un projecte pioner que es va iniciar al gener del 2009 i que, fins al moment, ha estat valorat molt positivament tant per l'organització com pels participants.
L'activitat té un triple objectiu: la promoció de la salut i la qualitat de vida mitjançant la
pràctica continuada de les tècniques de ioga; la creació d'un espai de relació que permet el
coneixement mutu, la interacció i la superació de prejudicis mitjançant diferents experiències relacionals i terapèutiques (balls terapèutics, massatges, jocs...) i finalment, el creixement personal i gestió de les pròpies emocions.
Aquesta iniciativa, és pionera, i permet crear un espai d'aprenentatge comú, partint de les
pròpies limitacions i característiques de cadascun, des del respecte i la valoració mútua.
El C. O. Barcanova- Montflorit/GSIS porta des de l'any 1999 aplicant aquestes tècniques
amb bona acceptació pels seus usuaris, com una eina útil per gestionar el seu dia a dia, essent un centre capdavanter en aquest tipus de tractament.
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La IV edició de la setmana dedicada a la Gent Gran demostra l’important actiu amb que
compte la ciutat

L’Escola Bressol Municipal
Montflorit fa 10 anys
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L’escola obria les seves portes el setembre de 2003 i es convertia aleshores
en la primera escola Bressol Pública de Cerdanyola
Més de 700 alumnes han passat en aquests anys per l'Escola Bressol
Municipal Montflorit, molts d’ells estan a primària i, fins i tot alguns ja han
començat la secundària.
Per commemorar-ho va tenir lloc una festa a les mateixes instal·lacions del
centre amb tot un seguit d’activitats a les que es van donar cita alumnes i
professors. L’acte també va servir per mostrar a tota la ciutadania la tasca
pedagògica que s’hi fa.
La celebració va comptar amb l’assistència de l’Alcaldessa, Carme
Carmona i de la regidora d’Educació, Maria Reina.
L’Ajuntament té la ferma voluntat de mantenir aquest servei que continua
sent molt necessari a la nostra població. En aquest sentit, s’ha fet una
aposta per la continuïtat d’aquests centres. I aquesta aposta, passa per
mantenir el mateix nivell qualitatiu de sempre.
L’Escola Bressol Municipal Montflorit té actualment té una capacitat per a
74 infants, que es distribueixen en 5 aules, i un equip educatiu format per
11 persones, dues a cada aula i la directora.
El centre poseeix el distintiu d’Escola Verda que atorga el departament de
Medi Ambient de la Generalitat com a un compromís de suport a les escoles que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions
educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els valors de
la sostenibilitat.

Accions contra
les retallades
en sanitat

La Plataforma ciutadana en Defensa de la Sanitat Pública, FADAM, AAVV
Canaletes i representants dels treballadors del CAP Canaletes es van reunir amb l'alcaldessa i a la regidora de Salut Pública per lliurar-hi un total
de 2.124 signatures contra la supressió d'un metge pediatra al CAP
Canaletes.
Els representants de les entitats ciutadanes i dels treballadors sanitaris
van expressar el seu malestar amb les darreres mesures adoptades pel
Govern català perquè consideren que estan afectant a la qualitat del servei que s’ofereix. El Govern Municipal, d'acord amb el compromís adoptat
va remetre les signatures al conseller el pasat 30 de setembre.

Comunicat dels grups ERC, CxC, PP, ICV-EUiA i PSC de
l’Ajuntament de rebuig a la decisió del Departament de
Salut de retallar un pediatra al CAP de Canaletes i de
les diferents retallades que han patit recentment els
CAPs de Cerdanyola
Els grups ERC, CxC, PP, ICV-EUiA i PSC, reunits el 13 d’agost
de 2013, MANIFESTEN:
Que la crisi econòmica està afectant la població i que les retallades en serveis públics incideixen en la disminució de l’estat
del benestar. Són infants i adolescents un dels col·lectius que
més està patint aquesta crisi com estableix l’informe anual del
Síndic de Greuges.
Que les conseqüències de la reducció dels professionals (pediatria i infermeria) dels diferents CAPs de la ciutat atempten
a la qualitat en l’atenció primària a infants i joves. En aquest
sentit, genera major pressió assistencial als professionals sanitaris com a treballadors públics que ja tenen prou dificultats
per atendre en les millors condicions a la població infantil i
adolescent del nostre municipi.
Per aquests motius, els grups ERC, CxC, PP, ICV-EUiA i PSC de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, reunits el dimarts 13
d’agost, exposen el rebuig total a l’anunci del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya de reduir de 5 a 4 professionals la plantilla de pediatres del CAP Canaletes a partir de
l’1 de setembre. I manifesten el compromís unitari dels grups
municipals signants d’aquest comunicat de treballar per revertir aquesta decisió pressa unilateralment pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta nova retallada requereix una acció unitària i enèrgica
per part de la comunitat de Cerdanyola del Vallès. En aquesta
acció unitària hem d’estar presents la ciutadania, les entitats,
els agents socials, els professionals i els grups polítics municipals ja que atempta contra el benestar i els drets bàsics dels
infants i adolescents de la nostra ciutat.

Neix Cerdanyola Comerç i Serveis, nova
entitat amb esperit de dinamització

Cerdanyola Comerç i Serveis és la nova entitat
nascuda de la fusió de quatre associacions de
comerç de la ciutat – Eix Centre, Les Fontetes,
El Rovell de l’ou i Casc Antic – i que a partir de
l’1 de gener del 2014 buscarà defensar i dinamitzar el món del comerç i els serveis de la
ciutat des de la unitat i l’esforç conjunt.
El procés d’unificació ha comptat amb el suport del govern municipal.
La nova entitat s’ha constituït i registrat com a
Cerdanyola Comerç i Serveis i compta actualment amb 170 associats i entre els seus objectius està la defensa d’un model de comerç
local català, la implicació en la trama social
de la ciutat i l’establiment d’una estructura
professional que permeti actuar com a grup
de pressió. Cerdanyola Comerç i Serveis treballarà sobre quatre grans eixos: la fidelització
dels clients, formació continua dels associats,

El regidor de Promoció Econòmica, Paco Ortiz (centre) va acompanyar part de la junta directiva en la presentació (d’esquerra
a dreta, Cristina Bustamante, Jordi Morera, Xavier Olivé (president) Elisabet García i Ramon Estradera,

potenciar la comunicació interna i externa, i
oferir serveis als associats, com la possibilitat
d'establir convenis de col·laboració entre ells o

amb grans empreses o entitats bancàries,
que poden facilitar moltes operacions.

El comerç local torna a ampliar la
seva oferta al Firestoc de Tardor

Firestoc Tardor es va tornar a convertir en una autèntica mostra de
la varietat de comerços i serveis que hi ha al municipi. El temps, tot
i l’amenaça de pluja, va respectar la celebració de la jornada i la
ciutadania, com és habitual, va respondre amb una gran afluència i
moltes compres.
Aquesta nova edició de Firestoc ha comptat amb 32 participants,
tres més respecte el Firestoc Tardor de l’any passat. A més, com a
novetat, s’han recuperat les actuacions artístiques, que ja s’havien
dut a terme en altres ocasions, amb l’objectiu d’aconseguir un ambient més lúdic i festiu.

Compra al Mercat de
Les Fontetes, aprèn
cuina i posa’t guapa!
Un dels estands de la nova edició del Firestoc Tardor

Un dels masters class a càrrec de “Los Abetos”

El Mercat Municipal de Les Fontetes i l’Ajuntament han dut a terme la campanya “Al Mercat! Et posem guapa i et convidem a sopar” destinada a potenciar les compres a la llotja, al temps que s’oferien noves activitats i es premiava a qui hi confia.
Una de les noves activitats d’aquest programa és la master-class que van oferir els xefs de quatre restaurants de la ciutat: Los Abetos, el Viejo Roble, Cinnamon i La tasca de ca l’Enric. Durant quatre divendres a la tarda van preparar de cara al públic els seus plats estrella. Al final de cada classe s’en van
sortejar 3 sopars per a dues persones al restaurant del xef convidat. No ha estat l’únic obsequi per a la
clientela del Mercat de Les Fontetes. També es van sortejar dos pentinats per setmana, a “La Pelu”
del propi mercat (parada 203-206). Per optar als premissos s’havia d deixar els tiquets de compra
amb les dades personals en els llocs destinats a l’efecte.
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Els ibers expliquen la història

Els ibers van dedicar la nova edició del cap de setmana ibèric a explicar les seves guerres

El Cap de Setmana Ibèric s’ha centrat enguany
en la guerra al món ibèric, un tema escollit
pels responsables del circuit dels ibers a
Catalunya que ha permès ensenyar mitjançant
tallers i xerrades tàctiques militars, la cruesa
de les batalles, un món molt allunyat de l’èpica
del cinema.
Les activitats en torn de la guerra han servit
per conèixer, entre d’altres coses, com sempre
han estat les classes populars les que més han
patit les seves conseqüències, o com a l’antiga
Grècia, l’honor ciutadà de servir a la milícia podia ser diametralment diferents depenent del
govern, mentre a Esparta ha servit per alimentar iconografia i ideologia feixista, a Atenes podia sorprendre el funcionament gairebé as-

La participació va ser multitudinària i les explicacions van ser d’allò més didàctiques

sembleari, amb rotació de comandament, de
l’exèrcit.
El Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver, amb tot
just tres anys d’història, és un equipament cultural de primer ordre de la ciutat, amb un llarg
recorregut i potencial per endavant com a motor de cultura i promoció econòmica de
Cerdanyola.

Jornades Europees de Patrimoni

Altra de les activitats dedicades a mostrar el
gran actiu patrimonial de la ciutat van ser les
Jornades Europees de Patrimoni. Els museus
de la ciutat van obrir les seves dependències
perquè la ciutadania les conegui tot proposant
diverses activitats com ara un itinerari natura-

lista que ha permès descobrir el riu Ripoll i cursos fluvials, com el riu Sec i la riera de Sant
Cugat o les visites guiades a l’ermita de Santa
Maria de les Feixes i l’església romànica de
Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
Per la seva banda, el Museu d’Art de
Cerdanyola (MAC) va fer també una jornada de
portes obertes amb un Itinerari per la
Cerdanyola modernista. Un passeig per alguns
dels edificis més singulars del patrimoni modernista cerdanyolenc, on destaquen les obres
de l’arquitecte municipal Eduard Maria
Balcells Buïgas i del seu oncle, Gaietà Buïgas i
Monravà.

Restauració del vitrall
“Les dames de les Tulipes”
El vitrall Les Dames de les Tulipes del MAC està
sent restaurat des del mes d'octubre amb l'objectiu de refer el que el temps i la mala conservació en l’etapa prèvia al seu retorn a Can
Domènech havien provocat, posant en perill la
seva integritat.
Quan els vitralls van ser muntats a Can
Domènech es van documentar amb detall i es
van netejar per esborrar les petges d’una conservació deficient. Paral·lelament, es van fer accions per a protegir-los del sol, posant-hi uns arbres que hi fan ombra, i se’ls va dotar d’altres
sistemes de salvaguarda. Des d’aquell primer
moment, però, ja es coneixia la necessitat de
restaurar-los per garantir la seva òptima conservació.
Ara, l'actuació s’afronta gràcies a la
col·laboració de la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya i una empresa especialitzada en la restauració de vitralls s’encarregarà d’adobar-los. El procés s’inicia amb el vitrall Les Dames de les Tulipes perquè és el que
presenta més problemàtica des del punt de

El procés de restauració
té una durada de tres mesos
i pretén garantir la seva
òptima conservació

vista estructural i també el més delicat per la
complexitat del tractament de les cares en grisalla.
Un cop finalitzi la restauració d'aquest vitrall,
s’iniciarà el tractament de les Dames del Llac.
De fet, i si és possible, s'alternaran algunes tasques per a reduir el temps d’estada al taller.

Els vitralls de Can Domènech

Els tres plafons de les Dames de Cerdanyola
van ser realitzats cap al 1910 per a la residència d'Evarist López, l’actual seu del MAC, que
s’havia reformant sota la direcció de l’arquitecte Eduard Maria Balcells Buïgas. L’edifici
originari havia estat el primer teatre-casino de
Cerdanyola (1894), obra de l’arquitecte Gaietà
Buïgas. Al marge del tríptic, la casa comptava

amb altres elements de vitrall, com ara portes
i finestres que configuraven un conjunt excepcional. Els vitralls estan inclosos dins el
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Mac&Xic: nova proposta
de teatre en família

Entitats

Dos moments de la representació d’Almazuela, de la companyia de Roberto G. Alonso

Una nova proposta, la del MAC&Xic, va fer volar la imaginació dels infants de la ciutat durant dos dies al Museu d’Art de Cerdanyola-Can
Domènec. En un format intimista i proper, amb espectacles de qualitat, de gran sensibilitat i una extremada tendresa, el grup Bambalina
va tornar a fer-se seu el públic infantil de Cerdanyola.
Tres companyies van ser les encarregades de farcir una programació
de cap de setmana: la companyia Estaquirot Teatre amb els seus titelles. La companyia Fes-t’ho com vulguis instal·lava al jardí del museu
una carpa molt especial en la que el pallasso, Xavier Basté, aconseguia despertat les riallades dels infants. Finalment la companyia de
Roberto G. Alonso interpretava l’obra Almazuela. L’espectacle, aconse-

gueix que la primera infància entri en el món de la dansa i del teatre
mitjançant els efectes visuals i musicals, els colors i el detall de les
emocions.
Cerdanyola ha tornat a demostrar, un cop més, la seva sensibilitat envers el teatre infantil i juvenil i el MAC&Xic, en la seva primera edició,
ha estat tot un èxit.
La intenció és que l’any que ve torni el Festival Internacional de Teatre
Infantil i Juvenil, el FIT Festival, i pel que fa al MAC&Xic s’haurà de fer
una valoració conjunta entre l’Ajuntament i Bambalina per valorar la
seva continuïtat.

La Casa de Andalucía celebra
els 25 anys de Jornades Flamenques

Rafael de Utrera, acompanyat a la guitarra per Fernando Moreno

La Casa de Andalucía ha celebrat el mes d’octubre la 25a edició de
les Jornades Culturals Flamenques de Cerdanyola. Aquest esdeveniment, juntament amb la celebració del Dia d'Andalusia, és un dels actes més importants de l’entitat.
Com a acte commemoratiu destaca l’exposició on es pot veure la
feina feta durant aquests 25 anys i l’edició d’un doble CD recopilatori
on es podrà gaudir dels millors “cantaores” que han passat per aquestes jornades.
Les Jornades s’han desenvolupat al llarg de diferents cap de setmana
amb la participació de cantaores de tot Catalunya, així com un dia dedicat només a cantaores de la pròpia Casa de Andalucía.
El plat fort va tenir lloc el darrer cap de setmana d’octubre amb l’actuació de Vicente Soto, acompanyat per Fernando Moreno i de
Mariana Cornejo, acompanyat per Antonio Carrión.

El complex esportiu Can Xarau
renova la sala de màquines
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La sala de fitness del Complex Esportiu Municipal de Can Xarau presenta una nova imatge. S'ha canviat el sòl (el material que hi havia s'ha
substituït per parquet) i s'han incorporat noves màquines per a treballar
l'exercici cardiovascular i el de musculació; tant el treball amb pes dirigit
com amb pes lliure.
Amb les noves màquines, de darrera generació, tothom que vulgui treballar aquesta modalitat esportiva disposarà de les eines necessàries
per a desenvolupar un treball efectiu.
L' Ajuntament convida a tothom qui vulgui a provar aquesta modalitat o
bé a tornar-la a desenvolupar.
La nova sala de fitness està a disposició de les persones usuàries i
manté l'horari habitual: de dilluns a divendres, de 7.00 a 22.00 h; dissabtes, de 9.15 a 13.45 h i de 16.15 a 19.45 h; i diumenges i festius, de
9.15 a 13.45 h.

Els clubs de ple en la competició

Els regidors Marc Guillamon, Félix Sánchez, Eulalia Mimó i l’alcaldessa visiten la instal·lació

Amb l'inici de la temporada 2013-14 els clubs locals han dut a terme les presentacions oficials. El Cerdanyola Futbol Club, el Club Bàsquet
Cerdanyola, el Club Handbol Cerdanyola, el Cerdanyola Club d'Hoquei i el Club Bàsquet Femení Cerdanyola han fet actes de presentació, cadascú a
la seva manera i totes amb desfilades dels seus equips.

Dissabte 9 de novembre a les 17h
Gran Envelat de la Plaça de Sant Ramon
Festa Major de Sant Martí 2013
Farmàcies de guàrdia

Telèfons d’interés

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro)

SERVEIS MUNICIPALS

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

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

NOVEMBRE
4 Rov/Nonell
5 Rivera
6 PEREIRO
7 BERTRAN
8 Hid-Valls
9 SELVA CER
10 Rov/Boquet
11 Rov/Ordis
12 Rov/Lluís
13 SELVA (RIP)
14 SANCHEZ
15 COSTA
16 VALLS
17 Rov/Ferrer
18 Rov/Galce

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RAMBLA
ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA
MERINERO
Rov/Toledo
TORRENTS
HIDALGO
RINCON
NOVELL
RIVERA
PEREIRO

DESEMBRE
1 BERTRAN
2 Hid-Valls

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

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SELVA CER
BOQUET
Rov/Ordis
Rov/Lluís
COSTA
SANCHEZ
Rov/Costa
VALLS
FERRER
GALCERAN
RAMBLA
ALVAREZ
Rov/Pinet
ROVIRA
MERINERO
TOLEDO

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
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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TORRENTS
HIDALGO
RINCON
Rov/Novell
Rov/Rivera
PEREIRO
Rov/Bertran
Rov/Hid-Vall
SELVA
BOQUET
Rov-Ordis
Rov/Lluis
SELVA RIP

Servei de gas Butà
Correus
Funeraria Truyols

TRANSPORTS

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

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

010

Telèfon d’atenció ciutadana

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
Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència

TELÈFONS SANITARIS

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Cita prèvia Atenció Primària
CAP Canaletes
CAP Fontetes
CAP Serraparera

93 692 95 02

900 900 120

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
932 002 099

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

