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Editorial
Al llarg del 2013 l’Ajuntament de Cerdanyola ha realitzat tot un seguit de
millores als equipaments públics de la ciutat que continuaran al llarg del
2014.
Aquestes millores, que s’han dut a terme bàsicament a centres cívics i
instal·lacions esportives, donen resposta a la necessitat de renovar-les i
adaptar-les a les noves exigències.
La qualitat en l’atenció a les persones passa també per aquest tipus d’accions, que poden semblar molt domèstiques, però que afecten de manera
important al dia a dia de bona part de la ciutadania.

Reivindiquem la igualtat

Reivindiquemos la igualdad

Un any més celebrem el 8 de març, el Dia
Internacional de les Dones. Una commemoració
centenària que simbolitza la lluita històrica per la
igualtat de gènere. Una jornada que ens ha de servir
per posar en valor les conquestes assolides i reivin-

Un año más celebramos el 8 de marzo, el Día
Internacional de las Mujeres. Una conmemoración
centenaria que simboliza la lucha histórica por la
igualdad de género. Una jornada que debe servirnos
para poner en valor las conquistas logradas y reivindi-

El 8 de març és més vigent que mai per a defensar
el nostre model de societat. Però també pot ser una

El 8 de marzo está más vigente que nunca para defender nuestro modelo de sociedad Pero también puede

dicar aquells principis que ens han permès avançar car aquellos principios que nos han hecho avanzar hacap a una societat més justa, més lliure i més iguali- cia una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.
tària.
una herramienta eficaz para luchar contra la crisis
eina eficaç per lluitar contra una crisi que afecta a ser
que
a todo el mundo, especialmente a las mutothom en general, però especialment a les dones. jeresafecta
. A las reivindicaciones históricas como la desA les reivindicacions històriques com la desigualtat
salarial, la menor presència en espais de responsabilitat i la segregació ocupacional, cal afegir l'increment de la feminització de la pobresa.
Des de l’Ajuntament afrontem la lluita contra les
desigualtats, prioritzant les polítiques que ajuden a
la ciutadania que les pateix.
Una de les darreres accions que estem impulsant en
la mesura de les nostres possibilitats, està vinculada
a la lluita per garantir l’accés a un habitatge.
Estudiem de quina manera els grans propietaris d’habitatges a la ciutat, actualment tancats i sense ús,
paguin una taxa amb l'objectiu que surtin al mercat
a través de fórmules com la del lloguer social. És en
aquest sentit que explorem noves vies per garantir
un habitatge digne a qui no en té, en molts casos veïnes de la nostra ciutat, sovint amb fills i sotmeses a
dures condicions de vida.
Som al costat d’aquestes dones i homes, el 8 de
març i cada dia. Perquè la nostra prioritat són les

persones i el seu benestar.

igualdad salarial, la menor presencia en espacios de
responsabilidad y la segregación ocupacional, hay que
añadir el incremento de la feminización de la pobreza .

Desde el Ayuntamiento afrontamos la lucha contra las
desigualdades, priorizando en aquellas políticas que
ayudan a la ciudadanía que las sufre.
Una de las últimas acciones que estamos impulsando
en la medida de nuestras posibilidades, está vinculada a garantizar el acceso a la vivienda. Estudiamos
cómo los grandes propietarios de pisos en la ciudad,
actualmente cerrados y sin uso, paguen una tasa con
el objetivo de que salgan al mercado a través de fórmulas como el del alquiler social. Es en este sentido
que exploramos nuevas vías para garantizar una vivienda digna a quien no la tiene, en muchos casos vecinas de nuestra ciudad, a menudo con hijos y sometidas a duras condiciones de vida.
Estamos al lado de estas mujeres y hombres, el 8 de
marzo y cada día. Porque nuestra prioridad son las

personas y su bienestar.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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Segueixen les actuacions
per reduir l’atur
1 Educador/a Socials
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L’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès ha iniciat aquest semestre
diverses actuacions destinades
majoritàriament a alleugerir l’atur
entre la població major de 30 anys
i que té les prestacions exhaurides. En total són 20 persones les

home/dona amb 30 o més anys
amb la titulació adient i amb experiència professional en el lloc
de treball.
2 auxiliars administratius dones
amb 30 o més anys amb la titulació adient i amb coneixements i
que treballaran durant 6 mesos
experiència en llocs de treball de
netejant imbornals tot garantint
les mateixes característiques.
un funcionament òptim quan
3 auxiliars tècnics homes/dones
arribi l’època de pluges i fent tas- Presentació de les persones que s’integren als nous plans d’ocupació
ques d’agents cívics, una figura important als carrers de la ciutat bàsica amb més de 25 anys amb titulació d’administratiu i/o equivalent, amb
perquè tothom assumeixi que Cerdanyola del Vallès és de totes i tots i estudis de graus superiors, diplomats universitaris, amb coneixements
com a tal, necessita d’un compromís actiu en la seva cura. També treba- en dinàmiques de grup, informàtica, docència, etc.
llen en tasques de suport administratiu a diversos departaments muni- 1 Tècnic superior home/dona, amb la titulació de psicologia, sociologia
i/o ciències econòmiques, amb una experiència mínima de 2 anys en
cipals.
Les persones participants en aquests Plans d’Ocupació s’han escollit prospecció d’empreses i conducció de grups, formació, intermediació
seguint els criteris establerts pel Servei Català d’Ocupació de la laboral i amb un nivell mitjà d’anglès (realitza les funcions de coordinaGeneralitat de Catalunya. Aquesta administració i el Fons Social ció, formació i prospecció d’empreses per intentar inserir-los laboralment al final dels projectes)
Europeu subvencionen aquests plans i els cofinancia l’Ajuntament.
Tots els contractes són del 30 de desembre de 2013 fins el 29 de juny
Els contractes s’han distribuït de la manera següent: de 2014 (6 mesos) , menys el del tècnic superior que serà fins el 29 de
- 6 agents cívics, homes/dones majors de 30 anys amb les prestacions juliol de 2014 (7 mesos). També han començat 5 ajudants de conserges
exhaurides amb graduat escolar o el graduat de l’ESO com a mínim.
assignats al programa de RMI (renda mínima d’inserció) per un període
· 6 operaris i/o peons per netejar imbornals homes i dones majors de 30 de 6 mesos dels quals 4 aniran a 4 escoles de la ciutat i l’altre desenvoanys amb les prestacions exhaurides millor amb graduat escolar.
luparà les seves tasques al servei municipal d’ocupació.
· 1 titulat/ada mitjà home/dona de més de 30 anys amb les prestacions Malgrat són poques les persones que es poden beneficiar d’aquests
exhaurides amb la titulació de Ciències Socials i/o Humanitats per rea- plans d’ocupació, aquestes iniciatives esdevenen un globus d’oxígen
litzar tasques de suport al programa d’Immigració i Cooperació amb ex- molt important per a famílies que estan patint les greus conseqüències
periència en programes d’acollida i/o gestió de la diversitat.
d’aquesta crisi.

Treballs realitzats als darrers 6 mesos del 2013
Ctra. Barcelona: Renovació de vorades i voreres, eliminació de barreres
arquitectòniques.
Carrer Roure - Pompeu Fabra: Reparació i renovació de voreres, sots,
passos de vehicles i aparcaments.
Carrer Reis: Eliminació de barreres arquitectòniques.
Carrer Diagonal: Renovació de voreres deteriorades, reparació de sots i
nous passos.
Plaça Goya: Renovació de vorades i voreres, per deteriorament, eliminació de barreres arquitectòniques.
Carrer Roure Jutjats: Reparació i renovació de voreres, sots, passos de
vehicles i aparcaments.
Carrer Sevilla: Eliminació de barreres arquitectòniques en els passos,
reparació de vorades i voreres
Carrer de Sant Iscle: Renovació de voreres, reparació de sots i eliminació de barreres arquitectòniques.
Pont Riu Sec amb Avinguda Primavera: Renovació de trams de vorera
molt deteriorats.
Façana Camp de futbol Cerdanyola (Fontetes): Reparació façana per
dilatació de l’edifici.
Carrer Anselm Clavé: Reparació i renovació de grans trams de voreres i
sots en mal estat.
Cementiri Municipal: Reparació de arestes, esquerdes, paraments, cobertes i nínxols.
Carrer Ample Cantonada Diagonal: Eliminació de barreres arquitectòniques.
Imbornals: Neteja de arquilles i embornals en totes les zones de treball.

Previsió de treballs en nous projectes 2014-2015
Carrer Clot entre Barberà i Prat de la Riba
Carrer Oreneta
Carrer Anselm Clavé
Passeig Cordelles
Avinguda Canaletes
Carrer Roure
Avinguda Lesseps
Carrer Santa Marcelina
Zones Serraparera, Montflorit i Turó Fontetes
Carrer Torrent i Pintor Togores

Ocupació
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S’inicia el programa “Joves
per l'Ocupació”

Masia de Can Serraperera, seu del servei de promoció econòmica i ocupació

Els joves a qui va destinat el programa han de tenir entre 16 i 25 anys

S’ha posat en marxa el procés de selecció dels participants al nou projecte "Joves per l'ocupació", destinat al col·lectiu de joves amb edats
compreses entre els 16 i els 25 anys.
Aquesta és la segona edició del programa, que posa en marxa
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
L'especialitat que es realitzarà serà la d'Operacions Auxiliars de serveis
administratius i generals amb un total de 430 hores, de les quals es
destaquen 40 hores de pràctiques en empresa, per tal de donar resposta a les demandes de l'actual mercat de treball.
En aquesta edició les persones candidates han de ser joves aturades
inscrites a l' Ofina de Treball de la Generalitat (OTG) com a demandants
d'ocupació. Han de tenir entre 16 i 25 anys, sense el graduat en ESO i
altres que, malgrat l'hagin obtingut no han continuat amb els estudis
post obligatoris abandonant el sistema educatiu.
La importància de les actuacions es que es fan per atendre la població
més jove. Sovint els joves no poden ni iniciar la seva carrera laboral, raó

per la qual les administracions han de fer els màxims esforços per garantir-los l'accés al mercat laboral.
Joves per l'Ocupació és un programa innovador de suport a l'experiència
pràctica orientat a la formació i la inserció laboral de joves amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar una experiència laboral en
empreses.
Com a l'edició anterior el programa combina accions d'orientació professional, tutorització i seguiment individualitzat, de formació professionalitzadora i d'adquisició d'experiència professional en empreses amb
possibilitat d'incentius per a les empreses en la contractació dels joves
participants al programa.
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès en el marc de l'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació".

CALENDARI FISCAL 2014

Reportatge

Actuacions de millora i manteniment
als equipaments públics
El Pla d'inversions aprovat el 2013 va preveure tot un seguit de millores als Centres Cívics.
Les obres van començar l'any passat i continuaran al llarg del 2014.
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L’objectiu és fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica, així com millorar la seguretat i
facilitar l’ús dels espais. Aquest pla de millores d'equipaments municipals s’extendrà a
altres edifics de la ciutat en una segona fase.
Centre Cívic de Serraperera
S'han fet actuacions de millora per a fomentar l'estalvi i l'eficiència
energètica. Així s'ha fet arribar el gas natural, canviant la caldera de gasoil per una que empra el gas. Paral·lelament s'han fet actuacions perquè el sistema de calefacció pugui funcionar segons les necessitats.
També s'ha ampliat i millorat l'escomesa elèctrica, permetent un millor subministrament a tot l'equipament.

Costos :

Instal·lació de gas i caldera
Escomesa elèctrica:
TOTAL

19.036,62.- € IVA inclòs
9.963,38.- € IVA inclòs

29.000.-€

Centre Cívic Banús
S'ha fet la remodelació de la sala polivalent de l'equipament amb la
instal·lació d’un parquet especial per activitats de dansa.
S'han fet millores a l'escenari i als cortinatges per afavorir la realització
d'activitats pròpies de les arts escèniques. S'han instal·lat armaris i ordenat els sistemes de megafonia i cablejat de l'equipament.
Les millores també han contemplat la col·locació de miralls i el pintat
del centre cívic. Al llarg del 2014 es substituiran les fusteries existents
per unes d'alumini que milloraran l'eficiència de l'aïllament tèrmic i
acústic.

Costos:

Adequació sala actes
Fusteries exteriors (previsió)
TOTAL

15.000.- € IVA inclòs
12.800.- € IVA inclòs

27.800 .-€

Centre Cívic Fontetes
S'ha reparat i polimentat el parquet de la sala d'actes. Les millores
preveuen el pintat de la planta baixa, escala i accés principal. D'altra
banda, s'ha instal·lat un sistema d'alarma.
Al llarg de 2.014 també es substituirà el tancament interior que separa
el bar de la sala de la gent gran.

Costos:

Alarma
Pintura
Poliment parquet
Tancament interior separació ( previsió)
TOTAL

2.633,86.- € IVA inclòs
898,64.- IVA inclòs
2.129,60.- IVA inclòs
1.800.- IVA inclòs

7.462, 10.- €

Centre Cívic Turonet
Al 2013 s'ha canviat la porta d'accés principal a l'equipament, substituint-la per una d'alumini de major seguretat i eficiència tèrmica.
Al llarg del 2014 es preveu instal·lar una nou tancat amb la finca veïna
que complementarà les obres de millora del mur que separa els dos
espais. També és previst enguany fer arribar el gas a l'edifici.

Costos:

Porta :
1.517,56.- € IVA inclòs
Tancat (previsió): 3.800.- € IVA inclòs
Escomesa i instal·lació gas ( previsió): 8.900.- € IVA inclòs

TOTAL

14.217,56.- €

Reportatge

Alguns equipaments esportius també han estat
objecte de millora

La pista semicoberta de Can Xarau tindrà operatives les cistelles de bàsquet en
els horaris que no estigui ocupada per les entitats esportives locals.
La remodelació de la pista exterior de Can Xarau per adaptar-la a la pràctica dels
esports de patins ha fet que hi hagi una nova ordenació d’espais esportius. Els
equips de bàsquet que utilitzaven aquesta pista, s’entrenaran a partir d’ara a les
instal·lacions de l’escola Carles Buïgas i de l’institut Forat del Vent. Les persones
que feien un ús lliure de la pista, disposaran ara de la pista semicoberta (La
Boina). Les cistelles de bàsquet estaran instal·lades en els horaris que no hi hagi
entrenaments ni competicions de les entitats esportives locals. A més, aquelles

persones que vulguin jugar a bàsquet de forma lliure a la ciutat també ho poden
fer a les cistelles que hi ha al Parc de Cordelles, al Parc del Turonet i Parc de la
Riera.

Quan acabin les obres de la nova biblioteca, la pista del Casal de l’Esport tornarà a
estar operativa i se sumarà als espais esportius de la ciutat.

Substitució de les porteries de futbol sala de la Zona
Esportiva Municipal de Fontetes
Les porteries, que havien estat objecte d’actes vandàlics, han estat substuïdes per
unes de noves mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona.S’han canviat
les porteries de futbol sala de les pistes que hi ha ubicades a la Zona Esportiva
Municipal de les Fontetes i que utilitza habitualment la secció de futbol sala del
Cerdanyola Futbol Club. Aquestes pistes també són d’ús lliure per a la ciutadania de
Cerdanyola del Vallès fora dels horaris d’entrenament i competició dels equips de futbol sala del Cerdanyola Futbol Club.

Millores a la Zona Esportiva Municipal de La Bòbila-Pinetons
A la Zona Esportiva Municipal de La Bòbila-Pinetons s’ha fet una adaptació del terreny
de joc per recuperar les característiques biodinàmiques del mateix. Els treballs han
consistit en reomplir de cautxú el sòl per a què el pèl de la gespa quedi aixecat.
Tanmateix s’ha fet un tractament d’herbicida als voltants dels dos camps de futbol.

Millores a les instal·lacions esportives de Can Xarau
Les instal·lacions municipals de can Xarau han rebut una sèrie d’actuacions per
millorar l’estat de les mateixes.
El sostre de la instal·lació i el vestidor masculí del gimnàs i piscina municipal de
Can Xarau han rebut millores durant el mes de desembre. S’ha impermeabilitzat
l’exterior del sostre del gimnàs i de la piscina per evitar les filtracions d’aigua que
patia. Als vestidors masculins s’ha renovat el paviment, substituint les plaques
plàstiques per rajoles, i al mateix temps s’han col·locat vorades als vestidors i s’han millorat els desguassos.
En els treballs han participat, al marge d’empreses privades, els treballadors de
manteniment de la instal·lació.
Aquestes actuacions s’afegeixen a les que ja es van fer durant l’estiu a la sala de
fitness, quan es va substituir el paviment i es va equipar la sala amb noves màquines de darrera generació.

Millora de la pista exterior poliesportiva 2 de can Xarau
Una altra millora ha estat l’adeqüació de la pista polisportiva 2 perquè també es
pugui fer servir per a la pràctica del patinatge i l’hoquei patins.
Fins al moment era una pista que era utilitzada per a la pràctica del bàsquet. Amb
la nova pavimentació del terra i la col·locació d’una tanca metàl·lica, el patinatge i
l’hoquei patins seran esports que també es podran practicar a la pista poliesportiva 2 de Can Xarau. Aquesta millora ha estat gràcies al contracte establert amb
la empresa constructora de la nova biblioteca, que s’ha fet càrrec del pressupost
com a compensació per l’ocupació provisional de la pista d’hoquei de l’Altis.

3134 Re4portatge7

Nova ordenació dels espais esportius d’ ús lliure per a la
pràctica del bàsquet

Equipaments
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La plaça de l’Ateneu canviarà
d’imatge

L’Ateneu de Cerdanyola, un edifici que enguany ha complert 30 anys, canviarà la seva
imatge, sobre tot pel que fa a la plaça i espais exteriors, però també amb un seguit
d’actuacions a l’interior que permetran millorar la qualitat desl serveis.
Aquesta primavera l’Ateneu canviarà substancialment la seva imatge exterior. L’objecte del
projecte és la remodelació dels espais oberts
que envolten l’edifici.
El projecte vol donar resposta a totes les defi-

Altres reformes
d’adeqüació i millora

ciències amb una idea unitària de conjunt, que
mantingui els trets característics de l’urbanització actual, actuant sols en aquelles parts necessàries.

L’actuació principal serà el canvi de paviment

de tota la zona exterior.

El nou paviment permetrà l’accés rodat a tot
l’entorn i significarà la subtitució de les rajoles
originals per un paviment continu de formigó.
D’aquesta manera la plaça guanyarà en accessibilitat.
El paviment pretén donar a la plaça un caràcter públic que la integri en l’edificació existent.
Una altra de les actuacions serà la reforma
del paviment de la coberta del moll de descàrrega posterior a l’escenari que es refà totalment.
S’obrirà també un

nou accés a la cantonada

entre els carres Torras i Bages i el carrer
Industria i s’elimina el parterre enjardinat del
carrer de Torres i Bages per tal d’ampliar la vorera i construir una nova rampa d’accés a la
plaça central de l'Ateneu que connecti amb
l’accés des del centre de la ciutat. Amb
aquesta actuació s’amplia l’accés principal, eixamplant-lo per poder tenir unes dimensions
més d’acord amb el caràcter públic de l’edifici.
Una altra actuació important serà l’enderroc
de l’antiga rampa d’accés al soterrani per tal

de poder crear uns patis per les aules semisso-

terrades.

- Eliminació de les filtracions d'aigua
existents a la zona de l'escenari, platea
i sala tècnica amb la impermeabilització de la coberta que dóna al teatre.
- Supressió del risc elèctric existent, en
caure l'aigua sobre la instal·lació i l'equipament elèctric.
- Substitució d’elements a l'escenari
que estaven fora de normativa.
- Revisió i adequació del sistema antiincendis del teatre.
- Reparació i consolidació del terra de

l'escenari malmès per les filtracions
continuades d'aigua i per l'ús intensiu.
- Reparació, consolidació i entapissat
parcial del conjunt de butaques de la
platea, extremadament malmès.
- Adequació a normativa de l'escala
d'accés entre platea i escenari, dotantla de baranes preceptives.
S’ha procedit, també a la renovació de
la pintura de tots els espais comuns de
l'Ateneu, feina que s'allargarà durant
tot el 2014.

Habitatge

pis.
La crisi econòmica actual ha deixat a part de la població en una situació
de vulnerabilitat i amb dificultats, moltes vegades, per accedir a un habitatge.
L’Ajuntament treballa en noves mesures que permetin incrementar el
parc d’habitatges en lloguer social i lloguer assequible a la ciutat.
L’increment de les partides econòmiques adreçades a aquestes polítiques posen de manifest la voluntat municipal d’actuar per arranjar en
la mesura de les possibilitats de Cerdanyola del Vallès la realitat en la
què viu gran part de la seva ciutadania.

Nova Ordenança Fiscal Municipal i Taxa de
tramitació d’habitatges desocupats

L’Ajuntament està treballant en futures accions per a resoldre la problemàtica dels habitatges desocupats i se suma a la iniciativa d’altres municipis de fixar taxes a les entitats financeres, grans empreses i societats propietàries de pisos buits per tal d’afavorir el seu lloguer amb
preus socials.
En aquests moments s’està redactant una Ordenança on es proposaran
polítiques per incentivar el mercat de lloguer assequible i de lloguer social. Les ja conegudes taxes administratives a habitatges buits o els beneficis als propietaris per a llogar-los a preus socials són dos exemples
en els que s’està treballant i que ja han posat en marxa altres munici-

L’Ajuntament està redactant una Ordenança Municipal i Taxa de tramitació d’Expedients d’Habitatges desocupats per dotar d’un Parc
d’Habitatges de Lloguer Social a Cerdanyola del Vallès. L’Ordenança
Municipal regularà també un registre de sol·licitants i els criteris per accedir als habitatges socials resultants d’aquesta nova ordenança.
S’aportarà un estudi previ del total d’habitatges que poden estar afectats per l’aplicació de la taxa i poden formar part d’aquesta Borsa
Municipal d’Habitatge Social.

L’objectiu és afavorir la creació d’una xarxa d’habitatges de lloguer social i assequible, necessària a la nostra ciutat.
Per això, s’ha hagut de fer una diagnosi on es constata que a
Cerdanyola del Vallès hi ha entre 1.400 i 1.600 pisos buits, tot i que cal-

drà fer un seguiment pis a pis creuant dades de cadastre i padró per tenir una diagnosi fidel de la realitat i veure finalment, quins habitatges
podran ser objecte de la futura normativa municipal.
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Foment del lloguer social: taxes als
grans propietaris de pisos buits

314 Opinió 10

Opinió

FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Eines per a les polítiques
d’habitatge

Cerdanyola indefensa

Com estem sumant esforços amb
els habitatges buits

La Constitució Espanyola garanteix el dret a l'habitatge

La terrible mancha del incivismo se extiende por

Davant de la situació d'exclusió residencial agreujada

per a tota la ciutadania. La realitat, constatable aquests

Cerdanyola: el Barrio de la Farigola en estas últimas se-

per unes desigualtats socials creixents, i un model

dies, no és així. Només cal veure com dia rere dia el

manas ha padecido los ataques de los incívicos los vier-

econòmic en crisi basat en l'economia del totxo, cal

drama dels desnonaments deixa milers de ciutadans i

nes y sábados por la noche. En estas últimas semanas,

que les administracions, començant per l'Estat i les

ciutadanes literalment al carrer. Tota una paradoxa per-

los cristales de varias porterías han sido destrozados.

Comunitats

què vivim en un país amb centenars de milers d'habitat-

Los vecinos de este Barrio también han visto como ha

Ajuntaments puguem donar la resposta sensata i co-

ges buits, promoguts en molts casos per algunes enti-

sido destrozado numeroso mobiliario urbano, han pin-

herent a les necessitats i problemàtiques existents.

tats bancàries que buscant un benefici desorbitat han

tado las paredes de sus fachadas y han destrozado es-

En relació a les polítiques d'habitatge municipals, les

caigut arrossegant a milers de persones, deixant-les en

pejos retrovisores de sus vehículos, y demás actos van-

tres línies de treball que estem realitzant per part de

molts casos sense sostre, en una situació molt precària.

dálicos que han perturbado gravemente su tranquilidad

la regidoria d'habitatge són: la diagnosi, les sancions i

Unes entitats bancàries que, a més, s'han hagut de res-

y seguridad..

la promoció i foment en positiu. En relació a la diag-

catar dedicant-hi fons públics.

Pero hay otras zonas de Cerdanyola como Cerdanyola

nosi, la detecció del que són habitatges buits de les

2000, la zona comprendida entre las calles Diagonal y

entitats financeres, societats i multipropietaris és pri-

San Casimiro, los alrededores de la Plaza Benito Pérez

mordial per a poder posar en circulació aquests habi-

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com molts d'altres, ha hagut d'entomar aquesta situació que afecta,
malauradament, a molts veïns i veïnes de la ciutat. S'hi
ha posat dedicant-hi una part destacada dels recursos
municipals, proveint partides dedicades a les primeres
ajudes per aquells veïns víctimes de l'especulació. En

Autònomes

i

continuant

pels

Galdos y el sector industrial de Polizur, por poner una se-

tatges. Per a fer-ho, s'està creuant el padró amb el ca-

rie de ejemplos, en las que sus vecinos están hartos de

dastre i taxa de residus i aquesta feina s’està

presenciar peleas, botellones, consumición de drogas,

finalitzant.

música hasta altas horas de la noche,... mientras el go-

Pel que fa a les sancions, es va treballar el fet que es

aquest sentit i en el pressupost municipal d'aquest any,

bierno municipal no hace nada para impedir lo.

pogués sancionar amb un recàrrec de l'IBI els habitat-

ha fet perquè des del govern local som conscients de la

no hacen nada para erradicar el vandalismo y el incivismo que se extiende por nuestro municipio. A día de

dura realitat que colpeja molt cerdanyolencs i cerdanyo-

hoy ya deberíamos disponer de una Ordenanza de

l'única partida que ha augmentat d'una manera destacada ha estat la dedicada a l'atenció a les persones. Ho
lenques i volem actuar-hi, davant l'omissió i inactivitat

Cada día que pasa, se demuestra que el PSC como ICV

ges detectats com a buits. Hem mirat per activa i per
passiva com poder-ho portar a terme, però el problema és la feble cobertura jurídica municipal per a
fer-ho. La sanció dels habitatges buits que va comen-

Civismo clara y contundente, pero por culpa del

çar Terrassa i que a Cerdanyola estem seguint amb la

Gobierno municipal, preso de unos complejos que lle-

Federació de Municipis de Catalunya és una línia que

Aquest plantejament l'hem desenvolupat tenint sem-

gan a límites que no se pueden entender, nuestro muni-

hem iniciat i que en propers mesos ha de poder do-

pre present les famílies i les seves situacions. En aquest

cipio no dispone de ella, y además no se hace nada para

nar passos en la bona direcció.

sentit hem mantingut trobades amb els veïns que ens

erradicar esta lacra.

Amb la promoció i foment en positiu, el que hem

ho han demanat, així com amb la PAH. També ens hem

No se puede mirar a otro lado, es obligación de todo go-

aprovat al pressupost municipal és un seguit de parti-

reunit amb els directors i directores d'oficines bancàries

bierno responsable luchar contra el incivismo y para ello

des econòmiques per donar ajudes, entre altres, a

presents a la ciutat, emissores, en molts casos, d'hipo-

se deben modificar las ordenanzas municipales corres-

d'altres administracions de rang superior.

teques que la crisi salvatge per la que passem fa impos-

pondientes. Si la Sra. Alcaldesa quiere realmente atajar

través de subvencions a les persones propietàries
dels habitatges per a posar-los en lloguer.

en ple municipal per la totalitat dels grups municipals

este grave problema no tiene más que dar apoyo a la
propuesta presentada por el PP para modificar la actual
Ordenanza de Civismo, y aplicarla con firmeza diez y tolerancia cero.
Proponemos una norma clara y eficaz, que se aplique
con contundencia. La Sra. Carmona debe perder los

presents al consistori, és estudiar de quina manera els

complejos para lograr nuestro propósito de zanjar de

tòria de desnonaments i el Fondo Social de Viviendas

grans propietaris d'immobles a la ciutat, actualment

una vez por todas imágenes de bochorno en Cerdanyola.

no es suficient. La moratòria de desnonaments hipo-

sible es puguin complir. L'objectiu sempre ha estat el

mateix: fer costat a la ciutadania i plantejar amb convic-

ció la negociació amb els bancs per lesionar el mínim
possible els drets de la ciutadania cerdanyolenca.

La darrera acció empresa pel govern local i refrendada

Perquè el problema que ens estem trobant els ajuntaments a l'hora de donar resposta a la problemàtica
de perdre la llar a les famílies i els habitatges buits, és
la manca de regulació i acció per part de l'Estat i la
Generalitat, les administracions que haurien de donar més cobertura. Pel que fa a l'Estat, amb la mora-

mercat a través de fórmules com per exemple el lloguer
social. Explorant nous camins per acabar amb el drama

Pero la Alcaldesa debería también replantearse sus
alianzas degobierno si quiere una ciudad de orden y valores, puesto que sus socios de ICV, lejos de solucionar
problemas, apuestan por no erradicar el incivismo,

dels desnonaments. No pot ser de cap manera que

como se comprobó cuando obligaron al PSC a retirar la

aquesta ciutat, que aquest país, es permetin el luxe de

Ordenanza. No caben excepciones y es necesaria una

Pel que fa a la Generalitat, amb la Llei d'Habitatge te-

les portes tancades amb habitatges no utilitzats i al ma-

mayor actuación de la Policía Local.

nim un bon marc normatiu. El problema és que des

tancats i sense ús com a habitatges, paguin una taxa
per aquest fet. Volem que aquests habitatges surtin al

tecaris ha donat un respir temporal de dos anys a determinats casos i famílies en procés de desnonament. Pel que fa al Fondo Social de Viviendas, que
són una sèrie d'habitatges de bancs per a lloguer social, no ha servit per a res, ha estat només fum.

teix temps, vegi com cada vegada més veïnes i veïns

Cerdanyola se encuentra indefensa de los incivicos, ya

de la llei i la situació econòmica actual, la Generalitat

són abandonats a la cuneta d'una suposada societat

que los actuales gobernantes socialistas, ecologistas y

no ha pres cap decisió fefaent al respecte. Per exem-

del benestar.

comunistas no hacen nada para erradicarloe y ellos so-

ple, ens falten mesures d'Habitatge Social que ens

Des de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en som

los se han convertido en un lastre para acabar con las

permeti fixar un preu de lloguer per sota del mercat

conscients i treballem amb totes les eines al nostre

imágenes tan tristes que rodean el polígono industrial de

(o lloguer social) per a les famílies que cada cop te-

abast per evitar-ho.

Polizur, los actos vandálicos de la Farigola, etc....

nen menys diners d'entrada a casa.

ALFONS ESCODA

SERGIO RODRÍGUEZ

HELENA SOLÀ

Polítiques per a la incorporació
d’habitatges buits al mercat

Sancionar pisos buits sempre
ha estat possible

Pisos buits a Cerdanyola del Vallès

L'actual crisi econòmica ha impactat de forma dra-

Des de que fa parell de mesos es va conèixer que

Que la crisi afecta a tots i totes és una realitat que

màtica en el conjunt de la nostra societat, però so-

l'Ajuntament de Terrassa posava en marxa san-

no només no se'ns escapa sinó que comencem a

bretot a les capes més desafavorides. Arran de no

cions a les entitats bancàries propietàries de pisos

estar farts de viure. L'ona expansiva del col·lapse,

poder cobrir les seves necessitats més bàsiques, mi-

buits, el debat polític entorn al problema de l'habi-

iniciat als Estats Units amb l'esclat de la seva bom-

lers de famílies no han pogut fer front a les quotes

tatge ha entrat definitivament en una nova etapa.

bolla immobiliària, no va trigar gaire en arribar a

hipotecàries o al lloguer de la seva llar.

Tot i que amb l'objectiu principal de penjar-se ara

casa nostra i emportar-se per davant el sectors im-

Què està fent, mentrestant, el Govern de la

la medalla, són diversos els ajuntaments que han

mobiliari i financer. Si bé totes les economies occi-

Generalitat, doncs?

anat anunciant que se sumen a la iniciativa. Entre

dentals patirien en major o menor mesura el

- Ajuts econòmics d'urgència per satisfer el lloguer.

ells el de Cerdanyola,

- Adjudicacions d'habitatges del parc públic per la

malgrat que el govern encara no ha posat res concret sobre la taula. El més

més pisos en un any que França i Alemanya juntes
en els temps del famós “España va bien” no ajuda-

col·lapse financer, que l'estat espanyol construís

Mesa d'emergències a preus pràcticament zero.

lamentable és que això es fa amagant que es

- Convenis amb entitats financeres per tal que posin

tracta d'una victòria de la pressió i mobilització

ria pas a aturar el xoc, sinó tot el contrari. La crisi ha

habitatges a disposició a preus de lloguer social i per

ciutadana

castigat amb extremada cruesa el país que va fer

tant molt per sota del mercat privat.

d'Afectats per les Hipoteques (PAH) i el seu treball

del pelotazo i l'especulació el seu dia a dia.

- L'impuls d'un impost sobre habitatges buits que

tenaç i solidari.

Que les elits econòmiques facin de la manca d'es-

precisament preveu bonificacions importants si les
entitats financeres destinen habitatges no ja a lloguer lliure sinó a lloguer social.
- Nou Pla pel dret a l'habitatge.
- Programes de mediació i cessió.

encapçalada

per

la

Plataforma

També cal recordar que el Compromís per
Cerdanyola fa molt de temps que venim posant
sobre la taula la necessitat d'una fiscalitat més
justa i que gravi especialment els bancs que acumulen pisos buits (que l'Instituto Nacional de

crúpols la seva lògica de mercat i de l'especulació el
seu modus vivendi no és res nou. Que les institucions col·laborin amb aquestes, i que a sobre tinguin la barra de fer pagar als ciutadans els costos
del rescat és quelcom que frega el surrealisme.

A nivell comparat, dels 3.264 pisos buits que hi ha-

Estadística xifrava en 3.542 l'any 2011). En

Reformes laborals fetes a mida per aconseguir mà

via al darrer any del Tripartit, amb l'acció del Govern

aquest sentit hem proposat recàrrecs del 50% a

d'obra barata i precària, seguides de la Llei del Sòl i

de CiU se n'han omplert 2.300.

l'IBI, iniciativa que hem presentat en forma d'al·le-

la del Règim Local han col·laborat a la voràgine es-

La Generalitat i les administracions locals han d'im-

gacions a les ordenances fiscals del 2012, 2013 i

peculadora. El resultat a dia d'avui: xifres d'atur in-

pulsar polítiques de foment per a potenciar la incor-

2014. Però el govern municipal de PSC i ICV-EUiA

assumibles, un crèdit que no arriba a les empreses i

buits o permanentment desocupats sobre el cobra-

ho ha ignorat sistemàticament, ni tant sols n'ha
volgut parlar, incomplint fins i tot una moció aprovada el maig del 2012 on s'acordava posar-ho en
funcionament. L'excusa ha estat sempre una su-

ment de les rendes i la reparació de desperfectes.

posada impossibilitat legal de fer-ho, impossibili-

pastilla fins passar-se de la ratlla, mai millor dit.

- Impulsar polítiques de foment de la rehabilitació

tat que ara es demostra totalment falsa.

Sancionar a aquelles entitats que especulen amb

dels habitatges que estiguin en mal estat per a ésser

La pregunta és doncs: què ha canviat? Res. O mi-

una necessitat bàsica com l'habitatge és el primer

llogats, mitjançant subvencions directes als propie-

llor dit, sí. Ara hi ha altres municipis que ho posen

pas, però no és ni serà l'últim. Com no podria ser

taris.

en marxa, i no fer-ho aquí evidenciaria les misèries

d'altra manera, ERC-Cerdanyola estarà sempre al

- Cedir els habitatges buits o permanentment des-

dels que ens governen, que no han tingut la valen-

costat d'aquelles mesures que aportin més justícia

ocupats a l'administració pública perquè els gestioni

tia d'afrontar la injustícia i aplicar aquestes políti-

social. Al 2011 ja proposàvem, al nostre programa

en règim de lloguer. En contrapartida, s'ha de fer un

ques. O potser es tractava de simple sectarisme i

electoral, un pla de cessió d'habitatges buits a

pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions

s'hi negaven perquè eren altres qui ho proposa-

l'Ajuntament. En la línia de la incapacitat d'aquest

de la cessió, dins de programes específicament des-

ven. Alhora es torna a posar de relleu la manca de

govern, hem hagut d'esperar a que siguin els altres

tinats a aquesta finalitat en els plans d'habitatge.

planificació i de full de ruta del govern de

els que ens marquin el camí abans de tenir un mí-

- En última instància, l'administració pot adoptar al-

Cerdanyola, que actua de forma improvisada,

nim d'iniciativa per donar respostes als nostres con-

tres mesures, entre les quals les de caràcter fiscal,

sense rumb, i per simple imitació d'altres.

ciutadans.

poració al mercat dels habitatges buits o permanentment desocupats. Com ara:
- Donar garanties als propietaris dels habitatges

i als promotors immobiliaris a cedir els pisos buits

De posar-se en funcionament la política de sancions als bancs que acumulen pisos buits, serà
una molt bona notícia per a Cerdanyola, perquè
suposarà un increment de recursos que
l'Ajuntament podrà destinar a les persones més
necessitades i es promourà un mercat de lloguer
social. Nosaltres tenim la voluntat decidida que

per a lloguer social, que es preveu que a partir de

això sigui una realitat al nostre municipi quan més

l'estiu es podria aplicar, una vegada salvats alguns

aviat millor. Però cal situar les coses al seu lloc i no

amb els mateixos objectius d'incentivar l'ocupació
dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada (taxes, sancions...).
De fet, el conseller Santi Vila va anunciar el 22 d'abril del 2013 que el Govern de la Generalitat dissenyaria un impost per esperonar les entitats financeres

esculls de cobertura jurídica i una vegada completat

oblidar que s'ha perdut molt de temps, temps que

el cens d'habitatges desocupats a Catalunya.

malauradament algunes famílies no tenien.

l'emigració com a única esperança de molts joves.
La festa s'ha acabat i comencem a estar farts de
pagar les copes d'aquells que, en connivència amb
els dirigents polítics contemporanis, van viure a tota

Que la moció per sancionar els pisos buits provingui
de la PAH demostra que el país és viu, ben viu.
Vivim temps difícils però també d'esperança i de
canvi, amb la il·lusió de construir un nou país que
ens engresqui a tots per construir un futur millor. O
és que encara algú creu que si la dació en pagament s'hagués debatut al parlament de la
República Catalana no estaria ja aprovada?
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El futur Parc Xarau pren forma

Nou Parc Xarau
Es tracta d'unes obres que aborden principalment l'enderroc de certes estructures i edificacions existents per tal d'obrir i adequar al públic l'espai
ocupat actualment per l'antic camp de futbol de Santa Anna. S'enderroquen els diferents tancaments perimetrals existents, les graderies, l'edifici
dels vestidors, la marquesina i els fonaments de totes aquestes estructures.
S'acondiciona el perímetre mitjançant peces d'urbanització i un espai de transició a base de dunes ajardinades, així com un espai d'aparcament
provisional de cotxes a la zona de l'antic escorxador. A la part interior de l'antic camp de futbol es creen diverses zones de jocs, com ara pistes de
petanca, porteries de futbol, cistelles de basket i taules de pingpong.
L'enllumenat públic s'adequa mitjançant el reaprofitament i recol·locació dels elements existents per tal d'economitzar despeses.
En definitiva, es tracta d'unes obres que obren un espai nou aprofitable per a la ciutadania, amb caràcter provisional. Tindran un cost de
343.000,23.-€, el 50% provinets de fons europeus ( URBAN ).

Reposició del talús
de l’accés nord
Les obres per l’arranjament del talús situat en el carrer Cardoner, entre el carrer
del Bosc Tancat i la mateixa carretera N150, en l'accès nord de la població ja estan en marxa.
Aquesta actuació consisteix en la reparació parcial del sistema de geocel·les i en la
plantació del mateix talús, malmès a
causa de les pluges intenses de fa uns mesos. El sistema conegut com a geocel·les
consisteix en una estructura de material
de plàstic d'alta resistència i fixada al sòl
mitjançant un sistema de piquetes
metal.liques.
Aquesta instal.lació permet crear un sòl
amb bona compactació, amb un bon drenatge i l'establiment de la vegetació, de
manera que s'assegura l'estabilització del talús.
La reparació que s'executarà en aquestes properes setmanes (està previst que les obres tinguin
una durada de poc mes d’un mes) i consistirà també en la replantació de nova vegetació i la
col·locació d’una nova escullera prefabricada en la part baixa del talús per garantir la seva estabilitat i millorar el seu aspecte en el límit del carrer.
El cost total de l'actuació ascendeix aproximadament a 75.000 €

Altres millores
a carrers
i instal·lacions

l'accés al local del
Banc d'Aliments de l'Avinguda d'Espanya.
A la zona del passeig Cordelles s'estan millorant les voreres, substituint el panot malmès,
S’ha iniciat la reforma de

una actuació que es fa de manera recurrent
per tota la ciutat.
També s’està procedint a la instal·lació al

camp municipal de la Bòbila de baranes per a
delimitar el passadís dels vestidors dels àrbi-

tres al terreny de joc. S'han emprat les baranes existents al camp de Xarau, que ara es
munten a la Bòbila.

Cooperació

El passat mes de febrer va tenir lloc l’acte de
de lliurament dels certificats a les persones
nouvingudes que han participat en algun dels
tallers del Servei d'Acollida de l'Assemblea
Local de la Creu Roja.
El Programa Municipal d'Immigració promou
la informació i la formació de les persones
nouvingudes al municipi dins del seu primer
any a la ciutat a través del Pla d'Acollida.
Al llarg del segon semestre de 2013 s'han
ofert 7 cursos i tallers, i més de 200 hores lectives. Han participat 125 persones que provenen en un 57% d'Amèrica Central i del Sud, en
un 27% del Magrib, en un 13% de l'Àfrica
Subsahariana i en un 3% d'Àsia i Europa de
l'Est.
S'han fet tallers de coneixement de l'entorn, de
l'idioma, d'auxiliar de la llar, de suport a les dones nouvingudes, d'iniciació a les cures bàsiques d'infermeria, d'iniciació a la informàtica i
la recerca de feina, i de llengua i documentació.
En el decurs de l'acte de lliurament de certificats, l'alcaldessa, Carme Carmona, la regidora, Carmen Rebollo, i els representants de la
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Diplomes per als participants dels
cursos d’acollida de la Creu Roja

Creu Roja, el president de l'Assemblea
Comarcal de Creu Roja, Francesc Rosset, i el
coordinador comarcal de Creu Roja, César
Martínez, van agraïr el treball desenvolupat
des del Servei d'Acollida a través dels seus pro-

fessionals i personal voluntari, acompanyant a
les persones immigrants en la seva arribada a
la ciutat. Es va destacar també que Cerdanyola
és una ciutat oberta on les persones nouvingudes poden construir el seu futur.

Gestió Econòmica

El pressupost del 2014 prioritza
les persones
El pressupost del 2014 s’ha fet seguint els següents criteris: prioritzar el nivell en l'atenció a
les persones, fomentar la recuperació i reactivació econòmica de la ciutat i mantenir una
gestió òptima dels recursos municipals.
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El pressupost d’enguany és de 58.571.589 €, un 6,3% menys que el de 2013 (62.478.401 €)

Característiques principals del pressupost 2014 Es destinen 1,5 milions
d'euros en ajuts a les famílies
Solvència econòmica de l’Ajuntament

Reducció de l’endeutament mantenint els serveis.
Increment dels recursos adreçats a persones i
polítiques socials.
Promoció de la reactivació econòmica i generació
d’ocupació.
Contenció fiscal: el ciutadà pagarà el mateix el 2014
que el que ha pagat el 2013.
Les despeses

Les despeses es mantenen, a grans trets, respecte al 2013.
Es registra un creixement del 4,47%, per un augment significatiu de la
despesa en la recollida de residus. Val a dir que enguany es canvia i es
modernitza el sistema de recollida orgànica (per l'aplicació del contracte del 2010)
Els Serveis d'habitatge passen d'una dotació pressupostària de 4.187
a 74.235€. Es destinaran a fomentar noves polítiques d'habitatge.
La despesa per a manteniment de l'espai públic es dota amb
600.000.- €, del quals 300.000.€ són per asfaltat de diversos carrers.

Increments:
20% dotació per a beques
(passa a ser de 500.000€)
32% ajudes per a emergències
socials
17% els ajuts a les famílies
i un 15% en cooperació indirecta
Aquesta partida puja un 9,2%
respecte al 2013

Gestió Econòmica
Les inversions

8,97 Milions d’euros per invertir en el període 2014-2015.
5,7 Milions d’euros s'invertiran al llarg de 2014
Les inversions més rellevants iniciades i/o previstes al 2014
són:

Pont del Remei per enllaçar els barris de Xarau i Riu Sec
/Farigola.

Actuació a Can Xarau (es guanyaran nous espais

per a la
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ciutat)

Actuació al passeig de la Riera i mur Escola La Sínia .
Reurbanització del passeig i la zona plaça Acàcies.
Equipament esportiu a la zona de Riu sec (pistes de tennis).

Nova Biblioteca Central de Cerdanyola del Vallès a l'Altis.
Cerdanyola 2000: actuacions al clavegueram i en les tres

places de la zona Zona esportiva municipal de Fontetes.
Remodelació plaça Ateneu.
Inversions en Equipaments Municipals (educatius, esportius, culturals i centres cívics).

Què cal fer per acollir-se a la tarifació social
Persones beneficiàries
Tant la persona que sol·liciti la tarifació social com la resta de
membres de la unitat familiar o de convivència únicament podran
disposar del domicili habitual i d'un altre immoble amb un valor
cadastral inferior a 60.000 €. Es consideraran com a part del domicili habitual, malgrat no estiguin vinculats a aquest, una plaça
de pàrking i un traster.
És necessari que tant la persona que sol·liciti la Tarifació Social
com la resta de membres de la unitat familiar o de convivència estiguin empadronades a Cerdanyola del Vallès en el moment de la
sol·licitud. Excepcionalment, s'acceptaran les sol·licituds de les
persones que resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès en
el moment de la sol·licitud i hagin sol·licitat l'empadronament.
Tant la persona que sol·liciti la tarifació social com la resta de
membres de la unitat familiar o de convivència no han de tenir
deutes pendents amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
(Excepcionalment, s'acceptaran les sol·licituds de persones que
en tinguin sempre que s'adopti un compromís de pagament i/o
de fraccionaments del deute).
Les sol.licituds presentades per a menjador dels infants matriculats en escoles bressol municipals, seran derivades a l’oficina de
Tarifació Social per tal que, si correspon sigui aplicada la reducció
de la tarifa, d’acord amb el que estableix l’ordenança núm. 43 reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’educació, esports, cultura i joventut

Per a més informació
us podeu adreçar a:
l’Oficina de Tarifació
Social (av. d’Espanya, 6)
Tel. 670 48 42 29
o descarregar aquest QR

Beneficiaci sense càrregues hipotecàries

Límit màxim de la RPC

Beneficiari..........................................................................
Beneficiari + 1 persona ......................................................
Beneficiari + 2 persones ....................................................
Beneficiari + 3 persones ....................................................
Beneficiari + 4 persones ....................................................
Beneficiari + 5 persones ....................................................
Beneficiari + 6 persones ....................................................

8.366,12 €
16.732,24 €
25.098,36 €
33.464,48 €
41.830,60 €
50.196,72 €
58.562,84 €

Beneficiaci amb càrregues hipotecàries/lloguer Límit màxim de la RPC
Beneficiari........................................
Beneficiari + 1 persona ................
Beneficiari + 2 persones ...............
Beneficiari + 3 persones ...............
Beneficiari + 4 persones ................
Beneficiari + 5 persones ................
Beneficiari + 6 persones ................

15.566,12 €
23.932,24 €
32.298,36 €
40.664,48 €
49.030,60 €
57.396,72 €
65.762,84 €

EXEMPLES:
A): Una parella amb 2 fills, que actualment paguin lloguer o hipoteca
com a màxim 600 € i que la suma dels ingressos bruts dels que hi convisquin no sigui superior a 40.664,48 € anuals tindràn un percentatge
de reducció del 30 % en les quotes de les escoles bressols municipals,
escola de música Aulos, Ateneu i Esports
B): Una parella de jubilats, que actualment no paguin ni lloguer ni hipoteca que la suma dels ingressos bruts dels que hi convisquin no sigui
superior a 16.732,24 € anuals tindràn un percentatge de reducció del
30 % en les quotes escola de música Aulos, Ateneu i Esports

Societat

314 Societat 16

Cerdanyola: ciutat Com conviure
cardioprotegida
amb els senglars
La ciutat comptarà
amb desfibril·ladors
automàtics fixes
a diferents
equipaments
i d’altres mòbils en
vehicles de la Policia
Local
En una primera fase n’hi haurà de situats en equipaments destacats de
la ciutat i d’altres de mòbils per donar una primera atenció en cas d’urgència.
Es desplegaran desfibril·ladors automàtics (DEA) amb l’objectiu de poder
donar una resposta ràpida a aquelles persones que pateixin aturades cardiorespiratòries.
Els equips de desfribil·ladors es volen instal·lar a diferents indrets, principalment a equipaments on es practica esport o a on hi pot haver una important afluència de persones. També hi haurà desfibril·ladors mòbils als
vehicles de la Policia Local.
Paral·lelament i en muntar-se els desfibril·ladors, es formarà personal
municipal en el seu ús. L’adquisició d’aquests aparells va a càrrec del
pressupost municipal de 2014.

Finalitat de la instal·lació dels DEA
La finalitat d’aquesta actuació és fer una xarxa d’equips DEA repartits per
tota la ciutat amb l’objectiu de donar una resposta ràpida i eficient davant d’una situació de risc cardiovascular.
La parada cardíaca fora de l’àmbit sanitari és una de les primeres causes
de mortalitat en la població. La fribil·lació ventricular és la causa més freqüent de la mort sobtada.
En el cas d’aturada cardiorespiratòria el temps de reacció és vital. Les opcions de supervivència de la persona afectada disminueixen en passar
cada minut sense l’assistència adequada.

L'expansió de la població de senglars al Parc Natural de Collserola
provoca les incursions cada cop més freqüents d'aquests animals
dins de la ciutat, de vegades fins el mateix centre del nucli urbà.
Evitar deixar-los aliments, no tractar-los com si fossin mascotes ja
que són animals salvatges i conduir amb precaució per les carreteres de Collserola i l'entorn són les principals recomanacions.
La població actual de senglars dins del Parc de Collserola supera
en molt el que seria aconsellable i els sistemes tradicionals de
caça, tant les batudes que es fan a la zona de caça controlada,
com els aguaits nocturns són insuficients per a mantenir a ratlla
una població que comença a tenir un nombre d’exemplars desmesurat.
L’Ajuntament de Cerdanyola treballa amb el Consorci del Parc de
Collserola, per trobar una solució que permeti reduir la població de
senglars a la serra.

Igualtat

Dia internacional de les dones:
una reivindicació necessària
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A Cerdanyola s’han organitzat diferents actes on les reivindicacions
de les dones són protagonistes.

Seguretat ciutadana

Cerdanyola ciutat protegida: balanç
positiu de la seguretat a la ciutat
La policia de proximitat va realitzar 856 patrulles i més de 9.000 actuacions al 2013
Denúncies per actes incívics

Anys 2012 i 2013

denúncies tramitades
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Pintades i enganxades de propaganda
a llocs no habilitats
Cosum d’alcohol a la via pública

21
205

Abandonament de deixalles a la via pública

38

Comportaments incívics en la
tinença d’animals domèstics

67

Integrants de la Junta Local de Seguretat

La Junta Local de Seguretat, formada pels diferents cossos de seguretat
de la ciutat i presidida per l’alcaldessa ha mostrat una memòria on es
destaca la satisfacció pel que fa a la seguretat a Cerdanyola
Durant l'any passat van descendir les faltes comeses a la ciutat en un
2,3% respecte l'any anterior. Malgrat que al 2013 hi va haver un petit increment de delictes contra el patrimoni, cal destacar que van disminuir
considerablement els delictes relatius al trànsit en un 13,8% i contra les
persones en 11,1%. Pel que fa a les faltes, aquestes han experimentat
una baixada en gairebé tots els casos.

Convivència Ciutadana

Trànsit

Policia de proximitat

Les denúncies per infraccions de trànsit a la ciutat segueixen la tendència a la baixa amb un 29,8% denuncies menys. Al llarg del 2013 s'han

Durant l'any 2013 s'ha treballat fermament el servei de proximitat que
ofereix conjuntament la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. El servei
de patrulles mixtes formades s'ha adaptat a l'horari comercial i de major intensitat de trànsit de persones i de vehicles. La policia de proximitat ha permès fer visites i establir contactes amb entitats, comerços,
veïns. Al llarg de l'any es van realitzar un total de 856 patrulles i aques-

realitzat més del doble de controls d'alcoholèmia i drogues i en canvi s'han hagut de tramitar menys sancions. La infracció més comesa pels
conductors ha estat no portar el cinturó de seguretat. També han disminuït les infraccions d'estacionament en un 35,2% i els accidents de
trànsit amb víctimes i ferits.

Al 2013 hi va haver una reducció de delictes en relació a les Ordenances
Municipals i Convivència i això ha provocat que la Policia Local hagi hagut de tramitar 220 denuncies, 123 menys que l'any 2012. S'han incre-

mentat les actuacions en la lluita per l'incivisme en casos d'ocupació de
la via pública sense autoritzar, fer pintades o enganxar propaganda o
abandonar deixalles a la via pública. D'altra banda, han disminuït les
denúncies tramitades per no respectar els horaris establerts i pel consum d'alcohol a la via pública.

tes van fer més de 9.000 actuacions.

Nova oficina mòbil per apropar-se
a la ciutadania

Presentació del nou vehicle

L’Ajuntament millora el seu servei de seguretat amb l'adquisició, a través de renting, d'un nou vehicle-furgoneta totalment equipat i adaptat
com a oficina mòbil d'atenció a la ciutadania.
El nou vehicle funciona com a una oficina d'atenció ciutadana mòbil
que permet apropar el servei de la Policia Local al ciutadà, amb l'objec-

tiu de facilitar, en el llocs dels fets, els tràmits administratius adients
en cada situació.
Es tracta d'una oficina de recepció de denúncies, de gestió d'accidents
de trànsit i disciplina viària, així com de suport a les unitats de proximitat i seguretat ciutadana.
Aquest vehicle és autònom i està dotat amb el material informàtic i de
comunicacions necessari per a la tramitació, in situ, de la gestió administrativa, amb connexió a la xarxa, ordinador portàtil, impressora
multifunció, i xarxa rescat. També està equipat amb el material complementari necessari per a situacions de risc al carrer (amb material
de primers auxilis, extintors, cons, cinta d'abalisament, senyalització
circumstancial de trànsit, màscares de fum, etc.).
Tot aquest equipament, permet la utilització del vehicle com a unitat de
comandament avançat en casos de situacions d'emergència, i desenvolupa la seva funció de forma itinerant per tota la ciutat. També es trobarà
present als llocs i horaris on es pugui produir una major demanda de servei, tant als carrers o les places molt transitades, als mercats setmanals,
a les festes locals i als actes socials i esportius.

Medi ambient

Pla municipal per a la prevenció
d’incendis en solars en estat d’abandó
brossa el sotabosc, s'esporguen les branques baixes i s'esclarissa la vegetació, per tal d'evitar que hi hagi zones de fàcil combustió a prop dels
habitatges.
L'Ajuntament ha encarregat la redacció dels Plans de prevenció d'incendis forestals en Urbanitzacions de Can Cerdà i de Montflorit.

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals preveu un seguit d'actuacions per a procurar protegir davant el risc d'incendi, tan els boscos
com els béns de les persones que hi viuen aprop. Per aquest motiu des
de l'any 1995 l'Ajuntament fa el manteniment de franges de protecció
al voltant de les zones urbanes envoltades de bosc, en les quals es des-

Aquests Plans han permès localitzar els solars que es troben en estat
d'abandó, amb gran quantitat de vegetació que pot suposar risc d'incendi. Cada Pla ha fet una valoració econòmica del cost de deixar cada
solar en condicions i també n'identifica els propietaris. Actualment
s'està requerint els titulars per a que procedeixin a deixar-los en les condicions que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions.
L'Ajuntament per tal de facilitar als propietaris l'acompliment de la normativa, s'ofereix a fer els treball forestals, previ pagament per part del
titular de l'import de les despeses. Un cop finalitzat el termini que es
dóna per a fer les neteges, es farà un informe del grau d'acompliment
de les obligacions establertes a la normativa de prevenció d'incendis forestals. Després l'Ajuntament procedirà a fer els treballs tan dels solars
particulars que han encarregat el treball a l'Ajuntament, com a les finques de titularitat pública i si s'escau l'execució subsidiària d'aquelles
que no acompleixin. Tots aquests treballs permetran que a finals d'aquest any no quedin ni a Can Cerdà ni a Montflorit, solars que puguin
causar risc d'incendi forestal.
La redacció dels plans de prevenció d’incendis forestals s'ha fet gràcies
a uns convenis signats amb la Diputació de Barcelona que ha aportat
dos ajuts econòmics per import de 2.100,00€ i 13.450,00€ respectivament.

Substitució dels contenidors de brossa orgànica
Durant els darrers dos primers mesos de l’any s’ha procedit a la substitució dels contenidors d’orgànica de la ciutat.
El nou sistema de recollida de la fracció orgànica consta de 4 equips
amb la composició d’un vehicle de càrrega lateral i un conductor. Des
de finals del mes de gener està en marxa l’itinerari al barri de
Serraparera amb recollides pel mati.
És un dels quatre itineraris previstos per a la recollida de brossa orgànica.

Cubells amb més capacitat
S’han substituit els anteriors 414 cubells de 240 litres de plàstic amb
obertura manual per uns contenidors metàlics de 1.800 litres d'aportació directa amb obertura semi automàtica, que s’han distribuït en 313
punts de recollida
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Requeriments als propietaris

Educació

A Cerdanyola del Vallès defensem
l’escola pública!!
L’oferta educativa de P-3 es mantindrà a totes les escoles públiques el proper curs.
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Poder garantir aquesta oferta és fruit del treball i l’acord de la majoria de representants
polítics de la ciutat i de les negociacions que l’Ajuntament ha dut a terme des de la lleialtat
institucional amb el Departament d’Ensenyament.
L’objectiu de l’Ajuntament, en tot moment, ha estat evitar el tancament de qualsevol centre
educatiu públic a Cerdanyola.

Centres educatius
públics
Educació Primària
Escola Bellaterra
Escola Carles Buïgas
Escola Collserola
Escola Les Fontetes
Escola Saltells
Escola Sant Martí
Escola Serraparera
Escola Turó de Guiera

Escola Xarau
Escola Mun. La Sínia

Educació Secundària
IES Pere Calders
IES Banús
IES Forat del Vent
IES Gorgs
IES Jaume Mimó

El pas de primària a secundària
El pas de primària a secundària suposa, per a la majoria de nois i noies,
un punt de canvi en el seu procés educatiu. Per a l'alumnat dels centres
públics, passar de 6è a 1r suposa deixar l'escola on han anat, en la majoria de casos, des de P3, i començar el nou curs amb companyes i companys i professorat nou, dinàmiques de relació diferents i també canvis
metodològics, de criteris d'avaluació, d'horaris i d'hàbits escolars. I tot
això en un moment especialment ja complicat com és l'adolescència.

Tria d'institut
La primera decisió que cal prendre en aquest procés és la tria d'institut.
Cadascuna de les escoles públiques té dos instituts adscrits, de tal manera que, segons el que indica el barem, l'alumnat de l'escola té, d'entrada, la màxima puntuació per tal de tenir plaça en el centre triat. De
l'11 al 21 de març tindrà lloc el procés de preinscripció: us recomanem
que prèviament aneu a les jornades de portes obertes dels instituts i consulteu la informació al respecte a la pàgina web municipal. La informació
és essencial a l'hora de prendre una decisió tan important com aquesta.
Un cop comenci el procés de preinscripció, heu de seguir el calendari establert. Mentre els tràmits segueixen el seu curs, els i les mestres de 6è i el
professorat de 1r d'ESO ja hauran començat a treballar per tal que el
canvi d'etapa es faci en les millors condicions.
Un cop acabat el procés de matriculació, quan l'alumnat ja ha començat
les vacances, els tutors i les tutores de sisè i els professorat de primer
d'ESO es reuneixen per fer el traspàs d'informació. Així, abans de començar el curs, el professorat de l'institut ja té un coneixement bàsic sobre cadascun dels i les alumnes, tant a nivell acadèmic com personal.

Acompanyant des de casa
L'actitud de la família davant aquest moment de canvi és crucial: cal trobar el punt d'equilibri entre donar autonomia i ser presents en el procés

IES Pere Calders, un dels centres d’ensenyament secundari de la nostra ciutat

educatiu. Anar a l'institut no vol dir, encara que ho sembli, fer-se gran de
cop. Igual que es fa amb l'escola, cal que les famílies coneguin bé l'institut, mantinguin el contacte amb el tutor o tutora, i segueixin participant
en el dia a dia del centre a través de l'AMPA. I, evidentment, cal que estiguin al costat del noi o la noia per tal que aprengui a ser autònom.

El Servei d'Educació de l'Ajuntament
de Cerdanyola està a la disposició de les famílies
per tal d'aclarir tots els dubtes quepugui plantejar
que el pas de primària a secundària:
Pàgina web: www.cerdanyola.cat/educacio
Correu electrònic: educacio@cerdanyola.cat
Telèfon: 93580888 ext. 3710

Serveis/Cultura

El primer torn de l'Aula d'Estudi Nocturn, comprès entre el 7 de gener i el 7 de febrer, s'ha
tancat amb unes excel·lents xifres d'ocupació.

Les dades indiquen que en aquest període
s'han registrat 440 persones usuàries front a
les 239 que l'utilitzaren el gener de 2013 (Va
funcionar únicament aquest mes). Unes dades que focalitzant-les en el mes de gener,
ofereixen del 2013 al 2014 un increment del
61% del públic usuari del servei.
S’ha constatat una millora de l'assistència els
dissabtes, com a causa de l'ajustament horari
que es va fer per adaptar-lo a les hores de
més afluència. Amb aquesta mesura s'ha
aconseguit multiplicar per 4 l'assistència els
dissabtes a la sala d'estudi.
Per millorar el servei s'ha passat una enquesta entre les persones usuàries. Les queixes - suggeriments més demandats són poder disposar de cadires i taules més
confortables, una ampliació horària - contemplant-se obrir els diumenges - i l'ampliació del

servei a tot l'any. També es sol·liciten més endolls, més espais per estudiar i una màquina
de begudes - cafè.
La Biblioteca Central de Cerdanyola del Vallès,
actualment en construcció, satisfarà bona
part de les demandes que recullen les enquestes d'ús. Abans no arribi el nou equipament, es mantindrà el compromís amb l'Aula
d'Estudi Nocturn.

Total assistents
Mitjana diària
Dies d'obertura
Hores d'obertura
Enquestes recollides

El Suc amb lletres,
un món de contes per a infants
Després de l’èxit del seu primer cicle, el Suc amb lletres, programa de promoció de lectura entre
els infants, ha tornat aquest primer semestre de l’any al Museu d’Art de Cerdanyola (Can
Domènech)
El Suc amb lletres està organitzat per la llibreria L’Aranya amb el suport de l’Ajuntament de
Cerdanyola i del Tot Cerdanyola, amb el patrocini de l’espai lúdic i privat Imagina’t.
El projecte va néixer com al fill petit del Cafè amb lletres, el cicle literari que s’organitza també
mensualment a la ciutat des de fa anys. En aquest cas, però, s’expliquen contes infantils i el cafè
es substitueix per suc de fruites. Després d’explicar el conte es fa un taller o una activitat vinculada
a la història.
Et menjaré de Jean-Marc Derouen ha estat el primer conte del que van gaudir els infants de la ciutat, després es van interpretar els contes de Takatuka.
El Suc amb lletres del mes de març es realitzarà el proper 15 de març i serà a càrrec del grup de
conta contes Vivim del cuentu qui explicarà les aventures de El Drac Coco.
Una altra sessió serà la del 12 d’abril, amb L’Elmer, l’Elefant que es convertirà en el protagonista.
L’elefant visitarà el MAC-Can Domènech en una sessió especial perquè coincideix amb dos aniversaris, el del propi conte i també el de la llibreria L’Aranya.
Finalment, el 10 de maig, el conte La Princesa i la porqueta tancaran el cicle del Suc amb lletres.
En aquesta darrera sessió l’Angelina explicarà la història de dos personatges que s’intercanvien
els papers.
Les sessions, d’aforament limitat, se celebren els dissabtes a les 12h al MAC i els contes programats estan pensats per a infants de 3 a 9 anys.

GENER 2013
239
10,8
21
110
28

GENER2014
386
18,4
21
97,5
105
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L'Aula d'estudi nocturn ha rebut
440 usuaris

Esports
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Nova edició de la Nit de l’Esport
El 21 de març la Nit de l'Esport de Cerdanyola viurà una nova edició. Les entitats esportives de la ciutat han volgut tornar a organitzar una festa per premiar els i les esportives locals. El lliurament de premis es farà a l'Hotel
Campus de la UAB durant el transcurs d'un sopar.
Aquest any, el jurat el formen: la periodista local Núria Ferrer (Cerdanyola al
Dia), el tècnic de comunicació i relacions amb les entitats del Servei d'Esport
Gabriel López, l'exregidor d'Esports de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Juan Emilio Romero, el president dels Castellers de Cerdanyola Salvador
Roca i l'exjugador d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona Alberto
Borregán. El jurat estarà presidit, amb veu però sense vot, pel regidor
d'Esports Marc Guillamon.

La petanca suma esforços
i s’uneix en un únic club

Els membres de la junta del nou club acompanyats de l’alcaldessa, Carme Carmona

El Club Petanca Cerdanyola i el Club Petenca Atlètico CerdanyolaSerraperera s'han fusionat en una única entitat: Club Petanca Unión
Cerdanyola Atlético Serraperera.
El nou club reuneix a 160 socis i té la seu social i de joc a la Zona
Esportiva Municipal de Montflorit. La junta directiva de l'entitat la formen Antonio Mancebo, president, José Puente, vicepresident, Cándido
Robles, secretari, Manuel Luque, tresorer, i Francisco Forte, Paulino
García, Felipe Jiménez i Nieves Espín, vocals.
Un Trofeu Social ha sigut la primera competició que ha organitzat el
Club Petanca Unión Cerdanyola Atlético Serraperera. Un total de 102
socis, organitzat en 34 tripletes, van prendre part en el trofeu, que es va
disputar a les 25 pistes de petanca de la Zona Esportiva Municipal de
Montflorit. La intenció del club es celebrar el Trofeu Social al començament de cada any.

i del regidor d’esports Marc Guillamón

Cerdanyola acull el
campionat de Barcelona
de patinatge

El Pavelló Municipal d’Esports de Can Xarau acollia el passat mes de
març a més de 100 patinadores en el marc del Campionat de
Barcelona de patinatge en la modalitat de figures obligatòries.
Aquest campionat servia per decidir la classificació per al Campionat
de Catalunya de l’esmentada modalitat. Un esdeviment organitzat
pel Club de patinatge Artístic Cerdanyola del Vallès.
Precissament aquest club va ser representat per: Anna Ruiz, Maria
Soldevila, Marta Rios i Paula Navarro (categoria cadet); Diana M. Bran i
Marta Montoro (en categoria juvenil) i Sara Hermosa i Alex Rios (categoria júnior).
De la secció de patinatge del Cerdanyola Club d’Hoquei van competir:
Anna Ventura, Elena Jiménez i Marina González (categoria cadet) i
Claudia Borràs, Adriana Rodríguez i Maria Fernández Zurita; en categoria juvenil.

2n Duatló de Cerdanyola: el
millor de carretera del 2013

La xarxa social líder en opinions de curses, Finixer.com, ha considerat la
segona edició del Duatló de Cerdanyola el millor duatló de carretera estatal 2013.
El Duatló de carretera de Cerdanyola és una prova jove però consolidada i així ho demostra el fet que la tercera edició, prevista pel 30 de
març de 2014, serà a l'hora Campionat de Catalunya èlit.
En els premis Finixer 2013, també cal destacar que la Cursa per
Collserola va quedar finalista en la categoria de curses de muntanya.
Totes dues proves estan organitzades per la secció d'atletisme i triatló
del Cerdanyola Club d'Hoquei.

Música: Lo testament

Presentació del nou treball de
Mara Aranda

Dissabte 15 de març

Teatre Ateneu. 21:30h
Preu: taquilla 12€ anticipat
10€ reduït 8€

dispensable

Teatre: Iaia!!
Teatre: Veus de dona

A càrrec de Passi-ho bé teatre.
Proposta escènica sobre
poemes salpebrada amb
diverses arts amb l'objectiu de
mostrar el món de la dona.

Divendres 7 de març. 21h.
Diumenge 9 de març. 18h

Teatre Ateneu.
Preu: taquilla 10€ anticipat 8€
reduït 6€

Potser l'adéu als escenaris de
Montserrat Carulla.

Divendres 14 de març. 21h.

Teatre Ateneu.
Preu: taquilla 18€. Anticipat 17€.
Preu reduït 14€.

Esports: 3r Duatló
de carretera
30 de març

Sortida: plaça d’Europa
Hora: 9.30h

Teatre: Red Pontiac
amb Míriam Iscla
i Cristina Cervià

4 abril, 21 h, Teatre Ateneu
preus: 15 /12 / 10 €
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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

MARÇ
1
PEREIRO
2 Rov/Bertran
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

Hid-Valls
SELVA CER
BOQUET
ORDIS
LLUÍS
Rov/SelvaR
SANCHEZ
COSTA
VALLS
FERRER
GALCERAN
RAMBLA
ALVAREZ

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

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Rov/Pinet
ROVIRA
MERINERO
S. ANDREU
TORRENTS
HIDALGO
Rov/Rincon
Rov/Nonell
RIVERA
PEREIRO
BERTRAN
Hid-Valls
SELVA-CER
Rov/Boquet
Rov/Ordis
LLUÍS

ABRIL
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

SELVA RIP.
SANCHEZ
COSTA
VALLS
Rov/Ferrer
Rov/Galce
RAMBLA
ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA
MERINERO
Rov/Andreu
TORRENTS
HIDALGO
RINCON

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
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

NOVELL
RIVERA
PEREIRO
Rov/Bertran
Rov/Hid-Va
SELVA CER
BOQUET
ORDIS
LLUÍS
SELVA RIP
SANCHEZ
Rov/Costa
VALLS
FERRER
GALCERAN

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

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

93 692 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
932 002 099

93 692 40 16 / 93 692 58 23

ALTRES SERVEIS

Telèfon d’atenció ciutadana

010

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

