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L’anomenat accés nord de Cerdanyola, zona d’entrada a la ciutat des de
la carretera N-150 fins al c/ de Santa Anna està incorporant un seguit
d’actuacions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes que resideixen en aquest àmbit. S’ha arranjat definitivament el talús del carrer de Cardoner, en breu començaran les obres
de construcció d’un nou espai esportiu al costat de la passarel·la que
connecta La Farigola amb Xarau, es treballa en la millora de l’accessibilitat amb una nova rotonda al carrer Santa Anna cantonada amb Bruc,
està a punt de finalitzar la construcció del nou pont sobre el riu Sec, a
l’alçada del carrer del Remei i s’ha condicionat un equipament de l’antiga Mafinsa per posar-la a disposició de les entitats ciutadanes.
Tota una sèrie d’actuacions que no només posen en valor aquesta entrada a la ciutat, sinó que també milloraran la connexió entre barris i
aportaran al conjunt de la ciutadania nous serveis.

Millorant el present,
projectant el futur

Mejorando el presente,
proyectando el futuro

Un dels principals motius pels quals hi ha gent que ens dediquem
a la política local no és altre que la vocació de servei públic, i això,
més enllà de possibles encerts o errades, implica tenir l’oportunitat de poder millorar la vida dels conjunt de la ciutadania, ja bé sigui a través de la qualitat dels serveis, de petites accions o de
grans projectes de ciutat.

Uno de los principales motivos por los que hay gente que nos dedicamos a la política local no es otro que la vocación del servicio público,
y esto, más allá de posibles aciertos o fallos, implica tener la oportunidad de poder mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía, ya sea
a través de la calidad de los servicios, de pequeñas acciones de
grandes proyectos de ciudad.

Aquestes darreres setmanes hem vist com un equipament necessari per a la ciutat, a més d’obligatori, ja s’està fent realitat.
Les obres de la nova Biblioteca Central es troben força avançades, estant prevista la seva finalització a finals d’any i la seva posada en marxa a principis de 2015. Aquesta nova instal·lació es
situarà en un lloc estratègic de la ciutat, esdevindrà un equipament de referència i tindrà un caràcter universal, ja que es farà
servir per ciutadans de totes les edats, des dels més petits fins als
més grans.

Estas últimas semanas hemos visto como un equipamiento necesario para la ciudad, además de obligatorio, ya se está haciendo realidad. Las obras de la nueva Biblioteca Central se encuentran bastante avanzadas, estando prevista su finalización a finales de año y
su puesta en marcha a principios de 2015. Esta nueva instalación se
situará en un lugar estratégico de la ciudad, se convertirá en un equipamiento de referencia y tendrá un carácter universal, ya que se utilizará por ciudadanos de todas las edades, desde los más pequeños
hasta los más grandes .

Un altre projecte que comença a caminar és la realització d’una
reivindicació històrica: la construcció del nou col·lector que ha de
recollir i evacuar les aigües de la zona nord de Cerdanyola i que
evitarà, d’una vegada per totes, les inundacions al barri de
Cerdanyola 2.000. Aquestes obres s’han iniciat a l’abril i està previst que es perllonguin durant els propers mesos.

Otro proyecto que empieza a andar es la realización de una reivindicación histórica: la construcción del nuevo colector que debe recoger y evacuar las aguas de la zona norte de Cerdanyola y que evitarán, de una vez por todas, las inundaciones en el barrio de
Cerdanyola 2.000. Estas obras se han iniciado en abril y está previsto que se prolonguen durante los próximos meses.

Altra de les apostes que hem posat en marxa és la de recuperar i
millorar l’accés nord de la ciutat. La remediació del talús del ca-

Otra de las apuestas que hemos puesto en marcha es la de recuperar y mejorar el acceso Norte de la ciudad. La remediación del talud
de la calle Cardoner , la construcción de un nuevo equipamiento municipal en la zona de MAFINSA, el futuro puente sobre el río Sec que
mejorará la conectividad y la movilidad entre barrios , el nuevo equipamiento deportivo y el proyecto de urbanización y mejora de la accesibilidad de la calle Santa Ana, constituyen actuaciones dirigidas a
mejorar de forma global este acceso de Cerdanyola.

Finalment vull fer esment a l’aprovació del nou planejament del
Centre Direccional que més enllà d’esdevenir una eina d’ordenació del territori, constitueix una oportunitat excepcional pel futur
de Cerdanyola. Un futur que passa inequívocament pel tarannà
científic i tecnològic pel qual fou concebut, per donar impuls a un
model econòmic basat en el coneixement i el talent i per l’aposta
per generar més i millor ocupació. Això si, tot garantint un creixement responsable i sostenible basat en el respecte amb el nostre
patrimoni natural i la nostra ciutat.

Finalmente quiero hacer mención a la aprobación del nuevo planeamiento del Centro Direccional que más allá de ser una herramienta

rrer Cardoner, la construcció d’un nou equipament municipal a la
zona de Mafinsa, el futur pont sobre el riu Sec que millorarà la
connectivitat i la mobilitat entre barris, el nou equipament esportiu i el projecte d’urbanització i millora de l’accessibilitat del carrer de Santa Anna, constitueixen actuacions adreçades a millorar de forma global aquesta zona de Cerdanyola.

de ordenación del territorio, constituye una oportunidad excepcional
para el futuro de Cerdanyola. Un futuro que pasa inequívocamente
por el talante científico y tecnológico para el que fue concebido, para
dar impulso a un modelo económico basado en el conocimiento y el
talento y por la apuesta para generar más y mejor empleo. Eso si,
garantizando un crecimiento responsable y sostenible basado en el
respeto a nuestro patrimonio natural y nuestra ciudad.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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Reportatge

El pla director del CD endreça un
espai de gairebé 4 km2
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Residencial
Equipaments
Tecnològic
Terciari
Espai verd

El conseller de Territori i sostenibilitat ja ha
signat l’aprovació definitivael PDU, (Pla
Director Urbanístic del Parc de l’Alba), un Pla
que ha incorporat les propostes que van treballar i entre les quals destaquen la limitació
en un 50% del sostre destinat a usos comercials en la parcel·la destinada a aquest
efecte, passant de 216 mil metres quadrats
a 108 mil metres quadrats com a màxim.

Remediació prèvia de
l’Abocador de Can Planas
L’altra proposta important que s’ha tingut en
compte fa referència a l’abocador de Can
Planas, la remediació del qual serà prèvia a
qualsevol actuació urbanística en les seves

immediacions. La remediació de Can Planas,
que es farà amb finançament públic i de privats, seguirà les recomanacions de l’estudi
hidrogeològic, d’emissió de gasos i anàlisi
quantitativa de risc de Can Planas.

3,7 milions de metres quadrats
de territori
El PDU afecta una superfície total de 3'7 milions de metres quadrats amb un sòl amb
aprofitament de 1'1 milions de metres quadrats. La inversió prevista en la urbanització
és de 342 milions d'euros, dels quals ja s'han invertit 110 milions. El Pla contempla en
la vessant residencial la reserva d’ús per a
4.633 habitatges. D'aquests habitatges,

2.923 seran de renda lliure, 1.200 de protecció oficial i 511 de preu concertat.

Sector
industrial
Pel que fa al sector industrial, la planificació
planteja una capacitat de concentrar 40.000
llocs de treball en el que es presenta com
una plataforma científica, tecnològica i empresarial d'escala internacional. Segons les
primeres informacions, les autoritats preveuen que el procés d'urbanització generi
12.000 llocs de treball i 20.000 més un cop
es consolidi el sector. Un altre dels plantejaments és la creació d'una futura estació ferroviària intermodal.

DADES TÈCNIQUES

Sector Parc de l’Alba
Superfície total
Cessions totals
Sòl amb aprofitament
Edificabilitat bruta

Sostre residencial

Superfície total
Cessions totals
Sòl amb aprofitament
Edificabilitat bruta

3.405.592 m² sòl
69,39 %
1.042.412 m² sòl
0,57 m²st/m²s

474.322 m² sostre

Habitatge lliure
Habitatge HPO
Habitatge HPC
Nombre total d’habitatges

2.570 hab
1.071 hab
447 hab
4.088 hab

Sostre activitat econòmica 1.445.147 m² sostre

Sector Can Costa

Sostre residencial

681.112 m² sòl
82,73 %
117.601 m² sòl
0,28 m²st/m²s

79.279 m² sostre

Habitatge lliure
Habitatge HPO
Habitatge HPC
Nombre total d’habitatges

353 hab
129 hab
64 hab
546 hab

Sostre activitat econòmica 78.486 m² sostre

Barris

Accions i millores a la ciutat

Obres del col·lector al carrer de Sant Casimir

El projecte de millora del clavegueram del carrer Maria Lluïsa i part del carrer de Sant Casimir
està dividit en tres trams diferenciats:
- Tram 1: c. Sant Casimir fins c. Maria Lluïsa número 63, que ha consistit en la construcció
d'un nou col·lector d'aigües residuals de 50 mm de diàmetre paral·lel a l'existent.
- Tram 2: del c. Sant Casimir fins c. Maria Lluïsa número 2 - 4 es substitueix el col·lector d'aigües residuals existent per un de nou de 40 mm de diàmetre .
- Tram 3: Al c. Sant Casimir des del c. Sant Ramon fins al c. Maria Lluïsa es fa la construcció
d'un nou col·lector d'aigües residuals de 60 mm de diàmetre .
Durant l'execució de les feines, el carrer Sant Casimir i el Passatge Maria Lluïsa patiran talls
de trànsit de vehicles. Les obres contemplen l'asfaltat de l'ample dels carrers on s'actua així
com la reposició de la senyalització vertical i horitzontal. Les obres tenen un pressupost de
74.951,03 €.

Millores d’accessibilitat a través dels Plans
d’Ocupació Municipals
Construcció d’una vorera d’accés al CAP II
des de la passera de les Fontetes

Construcció i arranjament de la vorera al carrer Felicià Xarau

Durant aquest primer semestre de l’any s’estan duent a terme obres de millora de l’accessibilitat a diferents punts de la ciutat. Es fan a través dels Plans d’Ocupació Municipal.
Una ha estat la realització d’una vorera sota el pont de la Renfe entre la passera de Fontetes i
el carrer Salvador Espriu per tal de facilitar l’accés al CAP 2 Cerdanyola-Ripollet.
Altres actuacions en marxa són les reparacions de voreres i accessos per a vianants amb mobilitat reduïda al carrer Clos des del carrer de Barberà fins el carrer de Prat de la Riba; al carrer d’Anselm Clavé, des del CEIP Turó de Guiera fins al carrer de Sant Enric; al carrer Roure
(zona jutjats) i al carrer Oreneta (zona Els Gorgs).
Una altra de les actuacions de millora que suposa la reposició i creació de vorera és el tram
del carrer de Felicià Xarau d’accés a la zona esportiva de Can Xarau, des del passeig de
Cordelles fins el carrer de Camèlies

d’accés a la zona esportiva de Can Xarau

S’aprova la remodelació de l’enllumenat
públic de Montflorit
La remodelació de l’enllumenat públic del barri de Montflotit comportarà una inversió de
187.860,28€ i suposarà una millora destacada dels punts de llum ubicats al barri.
S’atén així les peticions de la ciutadania resident a la zona i es dóna compliment a la voluntat
municipal d’anar realitzant millores en els diferents barris que conformen el municipi.

Inici de les obres del nou col·lector
per al barri de Cerdanyola 2000
S’inicien les obres del nou col·lector, un cop han finalitzat els treballs previs consistents en
la realització de cates per a la prospecció i coneixement del subsòl.
Aquesta infrastructura solucionarà els problemes que es produeixen al barri de Cerdanyola
2.000 quan es produeixen fortes pluges. L’empresa adjudicatària de les obres és Aqualogy
Infrastructures. L’empresa Aqualogy va fer la fase prèvia de les obres, consistents en la prospecció i coneixement del subsòl per on transcorrerà el col·lector. En aquesta fase els treballs
van consistir en fer diverses cates a punts estratègics del recorregut per comprovar els llocs de
pas dels diversos serveis com l’aigua, el gas, l’electricitat i les comunicacions. Una vegada finalitzats aquests treballs previs, ja s’han posat en marxa les obres del col·lector, la qual cosa
comporta modificacions temporals en l’àmbit de la mobilitat a mesura que les obres avancin.
El carrers on estan previstes actuacions són Santa Anna, La Clota, Avinguda de Roma i
Avinguda d’Espanya.

Nota: la informació insitucional relativa a l’afectació al trànsit la podeu veure a la pàgina 20

Inici de les obres del col·lector a l’alçada del carrer de Santa Anna
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Millora del clavegueram al passatge Maria
Lluïsa i al carrer de Sant Casimir
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FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Cerdanyola, ciutat de futur

“Culpables”

Apostem pel Parc de l’Alba com a
generador d’ocupació

La primera preocupació d’un governant ha de ser que els

Tanto el PSC-Els Verds, como ICV-EUiA, o lo que es lo
mismo, la Sra Carme Carmona y su equipo, y el Sr. Jordi
Miró y su equipo, son los únicos y verdaderos responsables
de permitir a la Generalitat construir más de 4.500 viviendas, en nuestro municipio, justo al lado del Castillo de

ciutadans puguin cobrir per sí mateixos, les seves necessi-

Cerdanyola. ¿Por qué son estos señores los culpables?

Qui tingui responsabilitats de govern en qualsevol àmbit ha
de prendre decisions i prioritzar actuacions, com a mínim,
en aquelles qüestions que són estratègiques per al territori i
la qualitat de vida de la ciutadania.

El 28 de setembre de 2013 el Conseller de Territori del
Govern CiU, amb suport d'ERC, va aprovar inicialment el
Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional, les
431 hectàrees de sòl que ens separen de Sant Cugat i on
ja s'hi ubica, entre d'altres el Sincrotró Alba.
Des d'ICV-EUiA i també en la nostra participació en el

cas de Cerdanyola del Vallès en particular tenim impor-

Porque van a permitir la construcción de más de 4.500 viviendas justo al lado de uno de los mayores peligros ambientales que existen en el término de nuestra ciudad: el
VERTEDERO DE CAN PLANAS.

tants opcions per a poder-hi incidir.

Tanto el PSC-Els Verds como ICV-EUiA, en el pleno cele-

dels propietaris majoritaris de la zona, mitjançant l'Institut

tats bàsiques. Això vol dir que la creació d’ocupació s’ha de
convertir en el principal objectiu de tot govern. En el cas dels
ajuntaments les seves capacitats són limitades, però en el

Govern de la ciutat, vàrem presentar un seguit d'al·legacions (propostes de correccions i millores) perquè crèiem
que l'aprovació inicial no defensava els interessos de la ciutat i sí majoritàriament els de la Generalitat, com a uns

El PSC, tant al govern com en el seu moment a l’oposició,
ha defensat sempre la necessitat de promoure a la ciutat
un creixement sostenible, que permeti la generació d’acti-

brado el 26 de enero de 2012, votaron a favor de declarar

Català del sòl.

suelo contaminado las 18 hectáreas que forman el verte-

La primera feia referència a que s'utilitzés el sistema habi-

dero de Can Planas y su entorno más próximo. En ese mo-

tual d'aprovació pel Ple Municipal, com a millor manera de

vitat econòmica, i per tant, la creació d’ocupació.

mento, los socialistas, solicitaban al resto de fuerzas políti-

garantir els interessos generals del municipi. Aquesta al·le-

La nostra ciutat disposa d’una important extensió de terri-

cas que se defendiera la declaración de suelo

gació com era d'esperar no ha estat recollida per la

tori, sense el qual seria molt més difícil poder-hi planificar.

contaminado ante la Generalitat; y su socio, ICV-EUiA,

Generalitat però volem destacar que la resta de les nos-

Això permet preveure usos que amb el temps han d’esde-

mantenía que declarar suelo contaminado Can Planas

tres al·legacions que, modestament creiem molt impor-

venir focus d’important activitat econòmica, però també

era lo más conveniente para Cerdanyola.

tants per a Cerdanyola, sí que han estat recollides àmplia-

social, lúdica, esportiva, cultural, etc... La planificació d’a-

Desgraciadamente para la ciudadanía, mintieron, porque

ment per part de la Generalitat. Volem remarcar els cinc

quest territori es converteix en estratègica per al futur de la

sus intenciones se han demostrado sólo unos meses más

àmbits en que s'engloben aquestes millores plantejades

nostra ciutat i és cabdal per a la futura qualitat de vida de la
ciutadania.

Sempre hem defensat que el Centre Direccional és la zona

per la qual la ciutat podia créixer de forma planificada i sostenible i, per tant, en funció dels interessos generals i no pas

tarde. Tanto los socialistas como ICV-EUiA han votado a favor de la construcción de más de 4.500 viviendas en la
misma zona que sólo unos meses antes defendían que
era suelo contaminado, y, por tanto, con grave riesgo para
la salud de las personas.

per ICV-EUiA.
En primer lloc, es recupera el sentit inicial i que nosaltres
des de l'Alcaldia l'any 2005 vàrem impulsar, que el Parc
de l'Alba esdevingui sobretot un Parc de la Ciència que
capti empreses de l'economia del coneixement, amb ca-

dels especuladors immobiliaris.

¿Qué es el vertedero de Can Planas? A finales de la dé-

pacitat de generar molta ocupació estable i de qualitat

A més, estem convençuts que el desenvolupament del pla-

cada de los años 70 y principios de los años 80, se utilizó

(només les quatre empreses que s'hi han ubicat fins ara,

nejament actual del Centre Direccional permetrà, cobrir

este inmenso agujero creado después de la extracción de

ja han comportat més de 1.000 llocs de treball).

moltes de les mancances de la ciutat mitjançant un creixe-

grandes cantidades de arcilla, para rellenarlo con todo tipo

Efectivament, 2/3 del sòl que s'ubicarà corresponen a

ment sostenible, que ha de ser generador d’activitat econò-

de residuos, sin control alguno. A día de hoy, hay, según las

Parc de la Ciència, amb capacitat per generar més de

administraciones, más de 2,6 millones de metros cúbicos

10.000 llocs de treball.

mica i, per tant, d’ocupació. La planificació plantejada pre-

veu una capacitat de concentració de 40.000 nous llocs de
treball en els diversos àmbits científic, tecnològic i empre-

de residuos, de los que más de 330.000 corresponden a

El segon element pel que hem apostat i que s'ha incorpo-

residuos considerados muy peligrosos para la salud, ya

rat fa referència a l'abocador Can Planas. Prèviament a la

sarial.

que tienen componentes que pueden llevar asociada la

urbanització de la zona es procedirà a la seva remediació i

Però tot aquest plantejament no serviria de gaire si la capa-

aparición de cáncer, según establece el informe encar-

no s'ubicarà cap construcció en tot l'espai que ocupa l'abo-

citat d’actuació de l’Ajuntament no és principal. Un fet que

gado por la Generalitat a la empresa IDOM.

cador.

que li permetrà marcar els temps de les actuacions i priorit-

Con los datos indicados está claro que el Partido Popular
defenderá hasta el final que se declare Can Planas suelo
contaminado, y, por ello, como miembro de la Plataforma

zar les accions segons els interessos locals.

de Cerdanyola Sense Abocadors, nos hemos sumado al

ubicació i prestació de serveis públics bàsics a la zona

El PDU posa sobre la taula una sèrie d’elements que el fan

recurso Contencioso-Administrativo presentado ante el

(educatius, sanitaris, culturals, esportius, cívics,…), a dife-

una eina d’excepcional importància per a la ciutat, a l’assu-

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al objeto de que

rència del que va passar en planejaments del passat re-

mir com objectius principals aspectes cabdals pel seu fu-

la Justicia declare suelo contaminado Can Planas.

cent del nostre municipi com la Farigola o Canaletes.

no passarà, perquè en l’actual redactat del PDU,
l’Ajuntament esdevé administració actuant. Una posició

El tercer element destacable i del qual ens sentim molt satisfets, és la gran dotació de sòl destinat a equipaments
municipals, de manera que l'Ajuntament podrà garantir la

tur: remediació definitiva de l’abocador de Can Planes, mi-

Por último, debemos manifestar que el Partido Popular

Tanmateix, cal destacar que a proposta nostre, s'ha limitat

llores en les connexions de les xarxes de comunicació,

siempre ha mostrado su más firme compromiso con el

a un 50% com a màxim el sòl que es podrà destinar a co-

connectivitat millorada amb l’AP7, futura estació ferrovià-

avance de nuestro municipio, especialmente en sectores

mercial sobre l'inicialment proposat i l'acord amb la

ria intermodal, previsió del traçat del tramvia, clara identitat

empresariales que pueden desarrollar nuevas actividades

Generalitat d'acordar com es concreta per tal de no perju-

científica, tecnològica i d’investigació.

en nuestro municipio, que permitan la implantación de

dicar el model comercial actual.

Amb aquest planejament Cerdanyola esdevindrà una ciu-

más empresas, que son activo de toda la ciudad, y por ello,

Finalment, també volem valorar positivament que en el

tat amb molt més futur i moltes més oportunitats per als

nos mostramos a favor de la construcción del Parc de la

segon sector del desenvolupament urbanístic, el de Can

Ciencia, cuya ubicación se prevé al lado de Sicrotón Alba,

Costa, l'Ajuntament serà l'administració actuant i, per tant,

cuya instalación permitirá dar un salto importante en el

podrà decidir si redueix el nombre d'habitatges que s'hi po-

desarrollo económico de nuestra ciudad.

den ubicar, en funció de les necessitats reals del municipi.

seus ciutadans. El PSC creu en el futur de la ciutat i continuarem defensant el que entenem que són els interessos
generals dels cerdanyolencs.

ALFONS ESCODA

SERGIO RODRÍGUEZ

HELENA SOLÀ

Satisfacció pels acords en el nou
Pla Director del Centre Direccional

Centre Direccional.
La Lluita continua

La gran estafa del Centre Direccional
Si valorem quin ha estat tot el procés de desenvolu-

CiU Cerdanuola volem mostrar la nostra satisfac-

L'aprovació al Consorci del Centre Direccional del

ció pels acords pressos amb la Generalitat de

planejament que ha de substituir als que han es-

pament del Centre Direccional fins al dia d'avui, no

Catalunya i que han permès incorporar al Pla

tat anul·lats pels tribunals no era un tràmit neces-

podem deixar de sentir-nos estafats i tenim tot el

Director

per

sari, atès que les competències havien quedat ja a

dret a creure que significarà un greu perjudici per

l’Ajuntament de Cerdanyola, i que van tenir el su-

mans de la Generalitat des de fa mesos. Si bé el

Cerdanyola del Vallès. De fet, tota l'operació ja ens

port de CiU.

Govern local del PSC i ICV, amb el recolzament de

està perjudicant a hores d'ara.

Cal destacar dels acords presos la prioritat que

CIU, han volgut escenificar amb aquesta aprovació

Tota l'operació sorgeix d'unes previsions a nivell d'-

s’ha donat a la creació d’empreses vinculades a la

el seu acord en aquest planejament destructiu per

habitatge i infraestructures que respon als interes-

ciència i la tecnologia, i que hom estima poden

a la nostra ciutat. Això vol dir que l'assumpció de

sos dels sectors financers i de l'àmbit de la cons-

acabar creant 40.000 llocs de treball.

les competències per part de la Generalitat i les

trucció. Qui pensi que són motius d'interès general

L’ acord per remediar l’abocador de Can Planes,

al·legacions del govern i dels esmentats partits

les

al.legacions

presentades

d’acord amb els resultats del segon estudi, i que

han estat un pur exercici de teatre: PSC, ICV i CIU

L’ acord per rebaixar les alçades dels edificis possi-

fa deu anys que estan d'acord a desenvolupar
aquest pla especulatiu, opac i que ha endeutat la
ciutat en 90 milions d'euros, i no hi ha hagut cap

aquesta remediació es faci des del moment zero
d’inici del Pla.

els que guien aquest projecte, anirà profundament
errat.
El Centre Direccional és un fill inconclús i disfuncional dels sectors més corromputs de l'administració
pública i de la seva connivència amb els agents em-

bles a construir fins a 5 plantes, tot i que en estar

canvi en això, segueixen estant d'acord.

presarials que ens han abocat a la crisi econòmica

situats en terrenys molt majoritàriament munici-

El planejament que s'aprovarà finalment no can-

que estem patint des de fa ja uns quants anys. No

pals i s’han de fer a iniciativa municipal poden va-

via pràcticament res del que estava previst, les

és res més que una operació pensada per embutxa-

riar encara més a la baixa.

afirmacions que ha fet el tripartit PSC-ICV-CIU en

car milions d'euros als comptes corrents d'aquells

L’ acord per preservar la Via Verda i creació d’es-

el sentit que s'havien admès totes les seves al·le-

que porten tants anys vivint a les nostres expenses.

pais verds que representen el 50% d tot el planeja-

gacions, el que mostra és que eren al·legacions

El cúmul de despropòsits que envolten aquest pro-

ment.

sense fons polític i amb un acord molt profund en

jecte és massa extens com per poder-lo concentrar

L’ acord per reduir el 50% de la superficie comer-

el planejament que, de fet, havia redactat el propi

en un article d'aquestes dimensions i hem de fer es-

cial prevista des de l’any 2001, marcant un màxim

Consorci del que aquests partits formen part i que

forços per sintetitzar la nostra opinió.

que impossibilita la creació dels centres comer-

no permeten formar-ne a la resta de representants

A nivell de planificació, el desenvolupament del Pla

cials anunciats a la premsa els darrers mesos. Tot

del poble de Cerdanyola.

Director implica dirigir la ciutat cap a una deformi-

no debilitin més el comerç urbà dels centres de les

El Compromís per Cerdanyola continuarà la lluita
contra el Centre Direccional pels motius que ja s'-

ciutats del voltant i molt particularment de

han reiterat altres vegades i que, a mesura que va

tual.

Cerdanyola. Temps hi ha per a partir d’ara per po-

passant el temps, no només no es desmenteixen

A nivell comercial, el desenvolupament d'una gran

der dissenyar bé el destí final d’aquests m2 de

sinó que veuen agreujades les conseqüències per

superfície a la Plana del Castell perjudicarà de ma-

i això, caldrà estudiar bé i impulsar projectes que

sostre comercial possible i fer-ho amb diàleg amb

a la nostra ciutat: és una operació especulativa in-

tat urbanística i social. Els nous habitatges naixeran
totalment d'esquenes a Cerdanyola i al seu teixit ac-

nera molt greu als comerciants de la ciutat i senten-

ponsables de comerç de la Conselleria d´Empresa

necessària que preveu construir gairebé 5.000 habitatges en una ciutat que en té més de 3.000 de

i Ocupació de la Generalitat.

buits, segons dades oficials. De moment, cap

A nivell econòmic, el desenvolupament del projecte

L’acord per desenvolupar projectes urbanístics

dada oficial del Govern local desmenteix aquesta

comportarà duplicar l'endeutament de l'ajunta-

que permetin ordenar i finalitzar la urbanització

xifra. És un planejament que destrueix el corredor

ment. A hores d'ara, la corporació ha avalat crèdits

els agents econòmics de Cerdanyola i amb els res-

del Parc Tecnològic del Vallès i la franja fronterera

biològic de la via verda. És una operació econòmi-

ciarà de mort moltes botigues que han aconseguit
arribar fins al dia d'avui amb la persiana pujada.

per valor de 45 milions d'euros per a un projecte es-

amb Sant Cugat al sector de Campoamor.

cament ruïnosa atès que es basa en un endeuta-

L’ acord per incorporar espais d’equipament es-

ment públic per a uns volums d'ingressos futurs

envolupar-se al ritme actual no pot més que gene-

portiu suficients per poder acollir les pistes d’atle-

que no s'assoliran mai després de l'esclat de la

rar importants pèrdues. Qui ha fet el negoci aquí?

tisme i l’estadi de futbol, entre d´altres.
I finalment l’acord per fer possible el pas del tramvia pels carrers principals, d’acord amb els recorreguts que finalment es consensuin.

bombolla immobiliària. No preveu la neteja de l'a-

peculatiu que no preveia cap benefici i que en des-

A nivell medi ambiental, omplir de ciment aquest

bocador de Can Planas sinó únicament un pla de
vigilància. El planejament manté la previsió de
construir un centre comercial d'unes dimensions

Collserola i significa destruir un dels pocs espais na-

superiors a les de la Maquinista que enfonsarà el

manca de solucions per als abocadors tòxics del

sector va en contra de la connectivitat del Parc de
turals que ens queden. Això sense parlar de la

comerç local, tot i que ICV ha mentit en les seves

sector, que seguiran amenaçant la nostra salut per

declaracions en afirmar que havien aconseguit

molts anys més.

que no es fes.

Amb el Centre Direccional perdrem qualitat de vida,
veurem com es malmet el teixit comercial i perdrem diners per a què els guanyin els de sempre.
Una estafa rodona. Cornuts i pagar el beure.
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La Diputació de Barcelona presenta el
darrer informe sobre salut a la ciutat
L’estudi va ser presentat el passat mes d’abril
pels tècnics de la Diputació de Barcelona dins
del Consell de Salut Pública Municipal en el
què van participar el Diputat delegat de
Benestar Social, Salut Pública i Consum, Josep
Oliva, entitats de la ciutat així com responsables sanitaris del Departament de Salut de la
Generalitat i de l’Institut Català de la Salut.
L’informe constata que Cerdanyola del Vallès
ha experimentat l’any 2012 una variació de 0,6 % respecte l’any anterior quant a la població resident amb un total de 57.892 habitants
(49,3% homes i 50,7 % dones). La població de

més de 65 anys representa el 14.6% del total
de la població. El grup més representat tant en
homes com en dones és el del grup d’edat entre els 35 i els 39 anys.

L’esperança de vida al municipi és de 83,37
anys per al conjunt de la població. En homes
aquest valor és de 79,94 i en dones 86,78.
Natalitat

Quant a la natalitat la taxa bruta l’any 2011 va
ser de 8,6 nascuts vius per cada 1.000 habitants amb un total de 491 nadons. Això suposa
una variació de -12,2% respecte al 2010. La
majoria de naixements va ser en dones de 30

El diputat provincial Josep Oliva explica a l’alcaldessa, Carme Carmona i la regidora Maria Reina el resultat de l’estudi

a 34 anys (38,9% dels naixements) i de 35 a
39 anys (31,8% dels naixements). El nombre
mitjà de fills per dona, també conegut com a
índex sintètic de fecunditat, va ser de 1,1. Per
garantir la renovació de la població aquest índex ha de ser de 2,1 o superior.

L’edat mitjana de maternitat l’any 2011 fou de
32,9 anys. El 12,6% de la població empadronada a la ciutat el 2012 era de nacionalitat es-

trangera. L’any 2009 aquest percentatge era
del 13,1%.

L’elaboració d’aquest estudi forma part de la
cartera de serveis que ofereix la Diputació de
Barcelona als municipis de més de 10.000 habitants.
L’informe íntegre es pot consultar al portal municipal www.cerdanyola.cat

Gràfica corresponent a
l’evolució quant a l’esperança de
vida en els períodes 2002-2003 i
2010-2011

Protecció civil

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ha preparat el dispositiu
necessari a la ciutat i el seu terme municipal per afrontar amb
èxit la campanya d'estiu 2014. S'encarrega de rebre i processar
tota la informació que arriba des del CECAT (Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya) de la Generalitat de
Catalunya. Paral·lelament vetlla per l'acompliment dels plans
d'autoprotecció de les urbanitzacions del terme municipal i comprova la localització i correcte senyalització dels hidrants que, en
cas de necessitar-los, hauran de subministrar aigua als serveis
d'emergència.

En qualsevol cas, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès fa una
crida a la població perquè col·labori activament aquest estiu en la
prevenció d'incendis forestals. Demana que si s'observa algun indici de fum, es comuniqui immediatament al telèfon 112.

Parc de Collserola
El Parc de Collserola, una part del qual està ubicat en el terme
municipal de Cerdanyola del Vallès, també té activat un dispositiu
de prevenció d'incendis que compta amb una vigilància dels guardes del parc, policies locals, Mossos d'Esquadra i agents rurals.
Des del mes de juny es situen vigilants en 13 punts estratègics del
parc, 12 dels quals són torres de guaita, comunicats per radio
amb els bombers i també amb la Policia Local de Cerdanyola del
Vallès.
El territori forestal afectat pel dispositiu de prevenció d'incendis
és de 3.124 ha., de les quals 2.794 ha. corresponen al Parc de
Collserola i 375 ha. a la Serra de Galliners.

Prevenció durant tot l'any
La prevenció per evitar incendis forestals ja es va iniciar l’any passat amb l’obertura de la nova franja de protecció contra incendis
forestals de Can Cerdà. El traçat de la franja s'ha modificat a fi
d'ajustar-se a l’àmbit de la urbanització segons el plànol de delimitació de les edificacions i les instal·lacions. Els treballs executats van consistir en el desbrossat del sotabosc, la poda de la vegetació arbòria i la tallada d'alguns arbres, en una franja de
vint-i-cinc metres d'amplada al voltant dels habitatges.

Prohibició d'encendre foc
Durant el període de prohibició d'encendre foc, es persegueix totes les cremes no autoritzades
També es fan actuacions sobre la vegetació, retirant arbres caiguts, realitzant tasques de manteniment de franges de protecció
en les zones urbanitzades i altres de protecció d'incendis. La brigada municipal treballa en el desbrossat de diverses zones de la
ciutat, establint marges de seguretat entre la vegetació i els habitatges. És el cas de Can Cerdà, Montflorit, carrer Còrdova, zona del
Bosc Tancat, entre d'altres. També s’han netejat matolls i vegetació excessiva que posin en perill zones urbanes. La feina continua
al barri de Montflorit i a la Ronda de Serraperera, fent feines de
desbrossat i neteja d'arbustos.
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Cap foc al bosc, campanya de
prevenció d’incendis forestals
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Festa major del Roser de M
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1

La ciutadia ha tornat a ser la protagonista del Roser de Maig 2014. Tot un munt d’activitats
als carrers i places de la ciutat han fet que el Roser de Maig fos tot un èxit.
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1. Cercavila amb el submarí de Monturiol de protagonista 2. Concert de Chenoa 3. Mostra de cuina 4. Exposició
de bonsais 5. Ballada de la Polca 6. Mercat artesà 8. Les Puntaires 8. Castell de focs

Cultura
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9. Pregó 10. Diables 11. Concert
de l’AMC 12. Jornada castellera
13. lliurament de Premis a la
cursa 14. Pedalada popular
15. Festa de l’aigua
16. Mercat modernista
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e Maig: La festa del poble

Promoció econòmica
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Cerdanyoladescomptes.cat,
nova web per a la promoció del
comerç i l’empresa locals
L’Ajuntament posa a disposició de tots els comerços i empreses del municipi el nou web
de promocions i descomptes: www.cerdanyoladescomptes.cat.
Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu la dinamització de l’activitat econòmica
del municipi i la digitalització del teixit empresarial (comerços, empreses etc). El web
també permet crear ofertes i fitxes del negoci que incorpora l’oferta, fent-lo visible on
line i entre els principals cercadors d’internet.
En les properes setmanes hi ha previst fer una jornada oberta presentant la potencialitat del web perquè es pugui conèixer de primera mà.

El Viver d’Empreses, espai coworking
El viver d'empreses-espai coworking de l’Ajuntament, és un espai d'acollida temporal per a empreses que no superin els dos anys d'antiguitat,
que té com a l'objectiu ajudar-les durant el seu període de consolidació
a crèixer i generar ocupació. Per aconseguir-ho es posa a disposició de
les empreses: despatxos amb mobiliari, amb connexió wifi en tot l'edifici, sala de reunions, alarma 24 hores, servei de neteja, suport administratiu, espai coworking amb mobiliari per a professionals autònoms i assistència tècnica i suport en la consolidació de l'empresa
En aquest moment hi ha allotjades un total de quatre empreses de les
quals, de manera seriada en farem una fitxa de cada una de elles que es
publicarà en aquest butlletí. Iniciem la sèrie amb Tesofra.

TESOFRA TIC
Tecnologías de la Información y Comunicación
Av. Espanya, 8 local B, despatx 5
08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona
T. 636 151 828 - 610 158 908 F. 932 503 207
http://www.tesofra.es - http://www.facebook.com/tesofratic
mail: tic.comercial@tesofra.es
Tesofra es dedica principalment a la implantació i desenvolupament
d’aplicacions informàtiques de gestió empresarial i mobilitat comercial.
L’equip tècnic i directiu de Tesofra té més de 15 anys d’experiència
en el sector del software de gestió i consultuoria informàtica.
El fet de poder estar instal·lats al Viver d’empreses de l’Ajuntament

Totes aquelles empreses i/o
professionals autònoms que estiguin
interessats i vulguin més informació,
poden dirigir-se presencialment al
Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i
Promoció Econòmica
o per email a:
consolidacioiempresa@cerdanyola.cat
amb còpia a canserra@cerdanyola.cat

ens permet ser molt més competitius gràcies als serveis que tenim al
nostre abast com ara l’assessoria de marqueting, vendes i comercialització, els serveis de networking, la tutoria empresarial, la formació
i suport en noves tecnologies, la informació sobre líniees de finançament i subvencions, la infrastructura tècnica i mitjans que tenim a la
nostra disposició o la localització i visualització a través dels portals
municipals.

Promoció Econòmica

Una trentena de representants polítics, empresarials, sindicals i universitaris del Vallès
Occidental han signat una declaració per reclamar la reindustrialitació de la comarca. Un full
de ruta per a la recuperació econòmica del territori, amb un consens d’enorme magnitud
sense precedents amb el propòsit clar de cercar una indústria competitiva que generi ocupació de qualitat i una oportunitat per a una
ciutadania molt castigada per la crisi.
Els signants aposten per impulsar la indústria
com a model del creixement econòmic, davant
la progressiva davallada del teixit industrial del
territori, la situació de deteriorament social
que s’està produint, la caiguda constant de la
capacitat productiva i l’augment de l’atur.

Clúster econòmic
de referència
L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona,
com a amfitriona de l’esdeveniment per celebrar-se a la nostra ciutat, va mostrar la seva
confiança en el futur econòmic del Vallès
Occidental ja què el seu territori esdevé un veritable clúster de referència en l’àmbit de la
ciència i de la innovació, el qual ha de servir
per projectar les aspiracions, reptes i oportuni-

Foto de família dels assistents, alcaldes i alcaldesses i representants del món empresarial, sindical i universitari

tats. També va afegir que la principal fita que
s’ha d’aconseguir és lluitar contra l’atur, que
l’actual situació està per sobre de qualsevol interès particular i confia plenament amb una
comarca que pot ser referent industrial d’alt
valor afegit.
Tots els alcaldes que van ser presents confien
plenament en una comarca, històricament
amb un alt valor industrial en el mapa internacional, i valoren molt positivament l’esforç per
recuperar el seu paper de motor de l’economia

catalana.
Aquesta declaració, que recull mesures de política industrial, vol conformar-se en la base
per portar a la nostra comarca a liderar una recuperació econòmica real per a tots els ciutadans i a consolidar un model industrial competitiu basat en l’eficiència, la innovació i la
qualitat de l’ocupació i que converteixi aquest
territori en un referent europeu.

QR declaració en pdf
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Front comú per generar ocupació i
reindustrialitzar el Vallès Occidental

Seguretat Ciutadana
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El dia de les esquadres aproxima
policia i ciutadania

El dia de les Esquadres a Cerdanyola es va fer a la sala d’actes del PTV

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de les
poblacions de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de
Cerdanyola –és a dir, Cerdanyola, Ripollet,
Montcada, Barberà i Badia- van practicar mil
detencions i van resoldre 3.360 delictes durant
l'any 2013. Així ho anunciava l'inspector Miquel
Hernández, cap de l'ABP de Cerdanyola, durant
la celebració del Dia de les Esquadres, l'acte
institucional que cada any es fa per reflexionar
sobre el fet policial i reconèixer la tasca dels
cossos de seguretat. La Policia Local de
Cerdanyola ha rebut un reconeixement per la
tasca duta a terme en coordinació amb el
Mossos en el marc de la celebració de l’acte insititucional del Dia de les Esquadres. El cap de
l'ABP de Cerdanyola remarca la importància

Félix Sánchez, en primer pla, en el dia de les Esquadres de la Regió Metropolitana Nord

que té que la ciutadania confiï en els Mossos
d'Esquadra. L'inspector va fer referència també
a la necessitat dels Mossos d'Esquadra de
mantenir la calma en moments en què s'investiguen casos sobre els que corren els rumors
entre la ciutadania, en clara referència a casos
com el de la detenció d'un agressor sexual a
Cerdanyola el passat mes de febrer que va aixecar força polseguera a la xarxa. L'alcaldessa de
Cerdanyola, en el decurs de l’acte va agrair la
tasca diària de la policia i remarcava que
Cerdanyola és una ciutat segura. Així ho demostren les dades d'estabilitat i tendència a la
baixa de la delinqüència, però això no ha de fer
baixar la guàrdia als cossos policials i les administracions.

Acte a la Regió
Metropolitana Nord
D’altra banda La Regió Policial Metropolitana
Nord, que engloba l’Àrea Bàsica Policial dels
Mossos de Cerdanyola, va celebrar l’acte institucional del Dia de les Esquadres al Teatre
Auditori de Sant Cugat. En el transcurs de
l’acte La Policia Local de la nostra ciutat va
rebre un reconeixement com a mostra d’agraïment per la tasca duta a terme amb
col·laboració de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra. Félix Sánchez, regidor de
Seguretat Ciutadana, va rebre la distinció en
representació de l’Ajuntament.

El Bicibox s’instal·la a Cerdanyola
Properament s’instal·laran 5 mòduls de Bicibox a llocs estratègics de la ciutat
Cerdanyola del Vallès disposarà del servei d’aparcament de bicicletes
que ofereix l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la mobilitat sostenible. Es tracta d’un servei públic d’aparcaments segurs per a bicicletes privades que ajudarà a anar en bici per la ciutat amb més seguretat, tot gaudint dels avantatges d’aquest sistema de desplaçament. En una primera
fase es col·locaran els mòduls a llocs estratègics com l’Estació de RENFE,
l’Ajuntament, el Parc esportiu municipal Guiera i la Zona esportiva Can
Xarau. Abans de finals d’any el servei s’estendrà a altres punts del municipi. Aquesta actuació s’emmarca en un context d’impuls i recolzament
de la mobilitat en bicicleta per afavorir el seu ús com a mitjà de transport
quotidià.
Aquest servei funciona mitjançant el registre previ dels usuaris i de les seves bicicletes. Aquest registre dóna dret a estacionar gratuïtament una bicicleta, en qualsevol dels aparcaments de la xarxa.

Qui vulgui donar-se d’alta en aquest
servei pot fer-ho:
per Telèfon:
934 801 559 o 934 745 344
al web: www.bicibox.cat
o bé al mail: info@bicibox.cat

Box per aparcaments de bicis que aviat podrem veure a Cerdanyola

Educació
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Potenciant la cultura
emprenedora a l’escola

Les cooperatives Entre Tots i Cerdanyola Forever en plena feina

Aquest curs a Cerdanyola s'han creat dues empreses singulars. Es tracta
de dues cooperatives que elaboren productes artesans, i que tenen uns
25 socis cadascuna. Són les cooperatives Entre Tots i Cerdanyola
Forever, de l'Escola Serraparera, la concreció a la nostra ciutat del projecte "Cultura Emprenedora a l'Escola", promogut per la Diputació de
Barcelona i impulsat per l'Ajuntament, concretament pels serveis
d'Ocupació, Empresa i Promoció econòmica i Educació. L'escola
Serraperera té la intenció de mantenir aquest programa els pròxims cursos. L'objectiu municipal és que en el futur s'incorporin a aquesta iniciativa més centres de primària.
La finalitat d'aquest projecte d'innovació educativa és treballar el foment
de la cultura emprenedora en el cinquè curs de l'educació primària, per
desenvolupar els valors, hàbits i capacitats clau vinculades a l'emprenedoria, alhora que s'apliquen coneixements que s'aprenen a l'escola a situacions reals.

Model cooperatiu
El projecte aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de
base, perquè aporta un model de gestió democràtica i participativa i reforça el vessant de responsabilitat social.
Des de l'Escola Serraperera s'incideix especialment en la importància

dels valors que el cooperativisme porta implícits. No es tracta tant de
crear petits empresaris, sinó de fer adonar els infants que per a aconseguir objectius cal anar junts, ajudar-nos i aprofitar les capacitats que tothom tenim. Les noies i els nois de les dues classes de cinquè de l'escola,
juntament amb el tutor i la tutora respectius, creen, gestionen i tanquen
una cooperativa, i produeixen els articles que posaran a la venda. Els beneficis que obtinguin en el procés han de ser donats a alguna entitat social sense ànim de lucre, que els mateixos cooperativistes trien.
En un context creatiu i lúdic, l'alumnat desenvolupa capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal, a la vegada que manté
contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la integració de
l'escola amb l'entorn. Així, les dues cooperatives de l'Escola Serraperera
van rebre els NIF de mans de l'alcaldessa a principi de curs; han fet un taller de creació de cooperatives a càrrec del Col·lectiu Ronda, un taller de
valors impartit pel Servei municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció econòmica, un taller de creació de logos a càrrec del Servei municipal de
Comunicació i un taller sobre l'etiquetatge amb una artesana local.
El divendres 23 de maig les cooperatives posaran a la venda els articles
que han produït, en dues parades del mercat de Serraperera. Us convidem a acostar-vos-hi, veure de primera mà la tasca feta i, si voleu, comprar els objectes que oferiran.

Cerdanyola opta a renovar la distinció
com a Ciutat de la Ciència i la Innovació
Enguany s’ha obert el termini per a renovar les distincions atorgades al
2010, en la que va ser la primera convocatòria d’aquesta distinció. Com
en l’ocasió anterior, l’Ajuntament ha presentat el conjunt de polítiques
que en el camp de la promoció econòmica, de la ciència i la innovació
es venen aplicant a la ciutat
Al 2010 el Ministerio de Ciència y Innovación crea la distinció Ciutat de
la Ciència i la Innovació per distingir les ciutats líders en la creació d'avantatges competitives gràcies a la conjunció del capital intel·lectual i
del coneixement dels seus recursos humans i d'avançades estructures
innovadores científiques , tecnològiques i socials , i s'aprovà la convocatòria per a la concessió, corresponent a l'any 2010 .
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presentà la sol·licitud de la candidatura per a la concessió d'aquesta distinció en la categoria de ciutats
de20.001 a 100.000 habitants, i va obtenir la distinció. Enguany s’ha
tornat a tramitar la renovació de la distinció, i el projecte presentat ha

comptat amb l’inestimable recolzament de significatius agents socials,
econòmics i científics de la ciutat com són: CECOT Cerdanyola;
Cerdanyola Empresarial; Associació d’empreses del PTV; SENER; ASCAM; Parc Tecnològic del Vallès; UAB; Parc de Recerca UAB; Parc de
l’ALBA i Sincrotró ALBA, amb el suport de tots ells confiem a renovar la
distinció i poder continuar treballant conjuntament en la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans de Cerdanyola.

Mobilitat

Ajudes en el transport públic per a
infants, gent gran i persones aturades
Amb l'objectiu de la promoció del transport públic i dins del programa
d'infància es posarà en marxa una línia d'ajuts a les famílies amb infants que l'any 2014 facin 4 anys, per expedir el títol de transport T-12.
Aquesta tarja és nominal per l'infant amb número ilimitat de viatges i té
vigència fins que el titular compleixi els 14 anys.
Les famílies amb infants nascuts l'any 2010, rebran als seus domicilis
el model de sol.licitud per tal que la puguin presentar i des de
l'Ajuntament es facin els tramits pertinents per a la seva expedició.

Línia d'ajuts per a gent gran
En aquest mateix sentit s’apostarà pel foment del transport públic en el
col.lectiu de gent gran i per garantir els desplaçaments. Aquestes ajudes s’aplicaran en base a la capacitat econòmica de les persones, barem similar al que actualment s’està aplicant en la tarifació social.

Línia d'ajuts de transport per a persones aturades
També s’ha posat en funcionament una línia d'ajuts per a persones en
situació d'atur. Aquest ajut garanteix que cap persona en situació d'atur
pugui tenir problemes de desplaçament, com podria ser l'assistència a
una entrevista de treball o a visites mèdiques entre d'altres.
Un cop estudiat el cas, es tramitarà un ajut econòmic que permeti a la

persona en atur expedir la tarja de transport T-Trimestre de 2 zones.
Aquesta tarja que té un descompte per a persones aturades que reuneixin unes condicions fixades per l'ATM, consisteix en un títol personal de
viatges il·limitats durant 90 dies consecutius des de la data d'expedició
del títol, que és personal i instransferible.

Per tal d'optar a aquests ajuts, cal demanar hora de visita a serveis socials de l’Ajuntament.

L’Ajuntament informa
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T-12 (infants de 4 a 14 anys)

ment els carrers on estan previstes
actuacions són La Clota, Avinguda
de Roma i Avinguda d’Espanya.

Esports
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Belén Hidalgo i Francisco Martín,
millors esportistes cerdanyolencs

Foto de familia de tots els guardonats amb l’alcaldessa i el regidor d’esports

L'XI Nit de l'Esport de Cerdanyola del Vallès va
reunir al voltant de 250 persones en la cerimònia de lliurament dels premis. Durant l'acte es
van premiar els esportistes i entitats més destacades de l'any 2013.
L'atleta Belén Hidalgo, campiona d'Espanya de
triatló sprint i d'aquatló, i Francisco Martín,
atleta veterà que va guanyar tres maratons du-

rant l'any 2013, van ser considerats els millors
esportistes absoluts. I el Club Esportiu Lee
Young de Cerdanyola va ser escollit com a millor club de l'any 2013.
Durant el lliurament de premis va rebre un homenatge el recentment desaparegut periodista local, Jose Luís Rodríguez Mohedano. A
més, l'organització de la Nit de l'Esport va

anunciar la creació del premi José Luís
Rodríguez, que servirà per reconèixer una
tasca en favor de la divulgació de l'esport de la
ciutat. Consulta els premiats a la XI Nit de
l'Esport QR

Un 3r Duatló passat per aigua
La pluja va ser la gran protagonista del 3r Duatló de Carretera de
Cerdanyola, que alhora va ser Campionat de Catalunya. Després de variar el circuit de bicicleta per fer-lo més segur, els més de 500 participants van sobreposar-se a les condicions meteorològiques i van disputar
la cursa a peu de 5km, la cursa de ciclisme de 10 km i la segona cursa a
peu de 2,5 km.
Lluís Vila va ser el vencedor de la categoria elit; Albert Parreño i Jordi
Garcia van completar el podi de la categoria. Laura Gómez es va imposar en la categoria femenina, per davant de Sara Loehr i Carla Bertos. I
Toni Pallarès va guanyar en la categoria Open; en aquesta Jesús Álvarez
va ser segon i Jonathan Arrufat tercer.

Esports
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Can Xarau ja té el 24ena Cursa
seu Lipdub
per Collserola

Un moment del lipdub

En el lipdub van participar-hi persones voluntàries que es van afegir al
desenvolupament d'aquesta idea, altres persones que són usuàries habituals del Complex Esportiu Municipal, monitors de la instal·lació i
alumnes de l'Institut Gorgs que treballen habitualment amb la Lucky
Redondo, que va ser l'encarregada de la coreografia i la direcció artística.
La part tècnica va estar dirigida per la productora audiovisual de
Cerdanyola Crator Produccions.
Podeu veure el Lipdub al canal de youtube de l'Ajuntament de
Cerdanyola o seguint l'enllaç: http://youtu.be/6RX6R6UpcDo

Imatge de la cursa de l’any passat

La 24 edició de la Cursa per Collserola es disputarà el diumenge 18 de
maig amb pocs canvis respecte a edicions anteriors. El més significatiu
que la sortida i l'arribada estaven ubicades al mateix lloc, al carrer de
Pizarro al costat de l'accés a la Piscina Municipal del Turonet. En edicions anterior la sortida era al Passeig d'Horta i l'arribada al carrer de
Pizarro.
La cursa que organitza el Cerdanyola Club d'Hoquei, a través de la seva
secció d'Atletisme i Triatló i que compta amb el suport de l’Ajuntament
està plenament consolidada en el calendari català d'atletisme, i inclòs
en l’estatal, com demostra la qualificació que va rebre l'any passat als
premis Finixer que van considerar-la com a una dels millors del calendari estatal.

La Setmana de l'Activitat Física
omple els carrers de la ciutat

Activitats desportives de tot tipus als
carrers i places de Cerdanyola

Entre el 31 de març i el 6 d'abril l'esport ha sortit al carrer a Cerdanyola del Vallès. Diferents gimnasos de la ciutat han participat en la Setmana de
l'Activitat Física oferint jornades de portes obertes a les seves instal·lacions i organitzant activitats dirigides a diferents punts de l'espai públic de
Cerdanyola.
Classes de Zumba, de Hip-hop, de dansa, exhibicions de diferents arts marcials, tallers oberts a la ciutadania, xerrades... han tingut lloc durant la
Setmana de l'Activitat Física, que va acabar amb la Marxa per la Salut.

Agenda

in

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“FLAMES A LA FOSCA”
d’ Esperança Castell

dispensable

Editorial: Meteora

Divendres, 23 de maig
a les 19:00 h

Museu d'Art de Cerdanyola

II MEMORIAL JORDI MORRAL
25 de maig 11 h a 12.30 h

Música:
Mosques de colors

Concert de Pau Riba i Pascal Comelade

Dissabte 16 de maig. 21.30h

Teatre Ateneu. Preu: taquilla 15€
anticipat 12€ reduït 10€

Música:
Gran Concert de
Primavera Records de
Ravel
18 de maig. 18h

Orquestra de Cambra de
Cerdanyola Preu: taquilla, 12€,
anticipat, 10€, promoció entitats, 8€,
socis, estudiants, alumnes d'escoles de música, 5€Organitza:
Orquestra de Cambra de
Cerdanyola del Vallès

Música:
XXVIII Nit de Cante Hondo
16 i 17 de maig. 21.30h.

Casa de Andalucía. Preu: 10€
Bonus per 2 dies 15€

CLARA GAVALDÀ

amb Contes d’aventura
DIA: 18 de maig
HORA: 12,00
LLOC: Museu de ca N’Ortadó
Espectacle familiar
Preu entrada 3 euros

16 de maig: María Gonzalez,al

baile; Rancapino hijo i Miguel Lavi,
al cante; Antonio Carrión, a la guitarra.

17 de maig: Antonio Reyes y el
Churumbaque hijo, al cante;
Antonio Carrión, a la guitarra.

Actuacions musicals pels
carrers i places del centre
de la ciutat
12.30 h: Acte commemoratiu del Memorial a la pl. de
Sant Ramon amb l’actuació
dels Castellers de
Cerdanyola, Esbart Sant
Marçal i Agrupació
CulturalSardanista.
17.30 h: Concert Memorial
Jordi Morral a l’església de
SantMartí
Organització: Comissió
Memorial Jordi Morral

L’ARTISTA AL CARRER
31 de maig

C. de Sant Martí, davant del
Museu d’Art de Cerdanyola
De 16 h a 21 h Organització:
Associació Artistes Plàstics
de Cerdanyola
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maig

Farmàcies de guàrdia

Telèfons d’interés

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro)

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

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

MAIG

10 Rov-Novell
11 Rov-Rivera
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

PEREIRO
BERTRAN
HID-VALLS
SELVA CER
BOQUET
Rov-Ordis
Rov-Lluís
SELVA RIP
SANCHEZ
COSTA
VALLS

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

23 FERRER
24 Rov-Galce
25 Rov-Ramb
26 ALVAREZ
27 PINETONS
28 ROVIRA
29 MERINERO
30 S ANDREU
31 TORRENTS

3
4
5
6

JUNY

14
15

1
2

Rov-Hidal
RINCÓN

7
8
9
10
11
12
13

16

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

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

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

NOVELL
RIVERA
PEREIRO
BERTRAN
HID -VALLS
SELVA CER
BOQUET
ORDIS
LLUÍS
SELVA RIP
SANCHEZ
Rov-Costa
Rov-Valls
FERRER

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

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

Servei de gas Butà
Correus
Funeraria Truyols
17
18
19
20

21
22
23

24
25
26
27

28
29
30

GALCERAN
RAMBLA
ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA
Rov-Merin
S. ANDREU
TORRENTS
HIDALGO
RINCON
NOVELL
Rov-Rivera
PEREIRO
BERTRAN

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

