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Al llarg dels darrers anys, a través dels diferents plans d'ocupació muni-
cipals s'estan duent a terme tot un seguit de millores a la via pública; re-
construcció de trams de voreres, neteja d'embornals, neteja de grafits,..
Aquest estiu s'inicia d'altra banda, un ambiciós pla d'asfaltat de carrers
malmesos que afectarà a més de 23 Km de trams de vies, repartits per
tot el municipi.
També es posen en marxa un seguit de projectes de renovació d'enllu-
menat que comencen ara al barri de Montflorit, però que s'aniran este-
nent a d'altres zones.
El manteniment de la via pública es consubstancial als servei bàsics
que ha de donar un Ajuntament i en aquesta obligació el consistori de
Cerdanyola s'aplica per aconseguir-ho. 
També és responsabilitat de la ciutadania demostrar civisme i respec-
tar allò que, en definitiva, és de tothom
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Carta oberta

Nosaltres seguirem 
invertint en el futur

Nosostros seguiremos 
invirtiendo en el futuro

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

M'agradaria posar de manifest el meu compromís amb l'educa-

ció pública de qualitat, i concretament la compresa entre els 0 i

els 3 anys, quan els més petits inicien un camí essencial a les se-
ves vides. 

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha fet grans esforços per
realitzar millores a la ciutat. És el cas d'inversions en equipa-
ments i infrastructures que eren necessàries i que estic conven-
çuda milloraran la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutada-
nes. Però també hem de posar en valor altres esforços igual

d'importants però que potser no són tan visibles. Parlo del treball
i la implicació que la comunitat educativa, les famílies i
l'Ajuntament, davant la disminució de recursos adreçats a l'en-
senyament 0-3, estem duent a terme per mantenir la qualitat
d'un servei públic tan essencial pels ciutadans més joves. 

I és que a diferència d'altres, nosaltres no volem comprometre ni
el futur ni la qualitat de les escoles bressol municipals. Per aquest
motiu la comunitat educativa, les 3 escoles bressol municipals
(Montflorit, Cordelles i Turonet), les famílies i l'Ajuntament hem
decidit treballar conjuntament per fer possible que la qualitat en
l'ensenyament dels 0 als 3 anys no es vegi esmerçada per les re-
tallades. No podem permetre que un servei tan bàsic i essencial

es posi en risc per manca de recursos. Gràcies a les famílies i a
professionals del sector, treballem amb l'objectiu d'evitar hipote-
car el futur de tota una generació. 

L'oferta educativa de Cerdanyola és transmissora de valors. La
solidaritat, la igualtat, la responsabilitat i la llibertat han de ser els
valors que funcionin com a eixos conductors de les relacions en-
tre la família, l'escola i a la ciutat. La Cerdanyola d'avui, solidària,
responsable amb el medi ambient i amb els recursos, oberta i
amable esdevé el resultat d'aquest esforç educatiu que no és nou
i al que no volem renunciar. Aquest és el projecte en el què jo
crec, pel qual treballaré i el què us encoratjo a reforçar des de tots
i cadascun dels àmbits. 

Cerdanyola, amb l'escola pública i de qualitat.

Me gustaría poner de manifiesto mi compromiso con la educa-

ción pública de calidad, y concretamente la comprendida entre
los 0 y los 3 años, cuando los más pequeños inician un camino
esencial en sus vidas.

El Ayuntamiento de Cerdanyola ha hecho grandes esfuerzos para
realizar mejoras en la ciudad. Es el caso de inversiones en equipa-
mientos e infraestructuras que eran necesarias y que estoy con-
vencida mejorarán la calidad de vida de muchos ciudadanos.
Pero también debemos poner en valor otros esfuerzos igual de

importantes pero que quizás no son tan visibles. Hablo del tra-
bajo y la implicación que la comunidad educativa, las familias y el
Ayuntamiento estamos llevando a cabo para mantener la calidad
de un servicio público tan esencial para los ciudadanos más jóve-
nes ante la disminución de recursos dirigidos a la enseñanza 0-3. 

Y es que a diferncia de otros, nosostros no queremos compreme-
ter ni el futuro ni la calidad de las escuelas infantiles. Por este mo-
tivo la comunidad educativa, las 3 escuelas infantiles municipa-
les (Montflorit, Cordelles y Turonet), las familias y el
Ayuntamiento hemos decidido trabajar conjuntamente para ha-
cer posible que la calidad en la enseñanza de los 0 a los 3 años
no se vea apedazada por los recortes. No podemos permitir que

un servicio tan básico y esencial se ponga en riesgo por falta de

recursos. Gracias a las familias y a profesionales del sector, traba-
jamos con el objetivo de evitar hipotecar el futuro de toda una ge-
neración.

La oferta educativa de Cerdanyola es transmisora de valores. La
solidaridad, la igualdad, la responsabilidad y la libertad deben ser
los valores que funcionen como ejes conductores de las relacio-
nes entre la familia, la escuela y la ciudad. La Cerdanyola de hoy,
solidaria, responsable con el medio ambiente y con los recursos,
abierta y amable es el resultado de este esfuerzo educativo que
no es nuevo y al que no queremos renunciar. Este es el proyecto
en el que yo creo, por el que trabajaré y que os animo a reforzar
desde todos y cada uno de los ámbitos.

Cerdanyola, con la escuela pública y de calidad.
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Via Pública /Urbanisme

Pistes de tennis i paddel
a l’àrea esportiva Riu Sec

Altres obres
de millora 
als barris

Millores a la Plaça Empordà 

Renovació de la plaça Lesseps

Nou col·lector per al barri 
de Cerdanyola 2000

Les obres ja s’han iniciat i està previst que a finals d’any estigui ultimada la nova àrea esportiva

del riu Sec (zona accés nord) que consisteix en la construcció de 4 pistes de tennis, 2 de padel i

vestidors.

Les obres a la plaça Empordà milloren el

seu aspecte, seguretat i utilitat.

Contemplen la pavimentació amb cautxú

de la zona dels jocs infantils. També està

prevista la reparació de la tanca que prote-

geix l’àrea dels jocs infantils i la substitució

de les lluminàries dels fanals de la plaça.

Aquestes actuacions tindran una durada

d’un mes aproximadament amb un pressu-

post de 41.521,74 euros.

Les obres de canalització del nou col·lector

per a la millora de la recollida d’aigües plu-

vials al barri de Cerdanyola 2.000 es troben

ja força avançades. La canalització feta

arriba des del carrer de Santa Anna fins l’a-

vinguda de Roma

La plaça Lesseps, al barri de Canaletes ha

esta renovada millorant la zona i donant so-

lució a un seguit de problemes d’infrastruc-

tures que patia aquest espai.

Ampliació i millora del
camp de Les Fontetes

S'han iniciat els treballs d'ampliació i remodelació del Camp Municipal de futbol de Les Fontetes

amb l'objectiu d'adequar-lo als requisits exigits pels organismes competents (Consejo Superior

de Deportes, Federación Española de Futbol i la Federació Catalana de Futbol) per a competi-

cions d'Aficionats i Regionals de Futbol i Futbol 7. 

En concret, s'ampliarà el camp de joc a unes dimensions de 100 x 60m, amb una franja de 1'5

metres d'ample extra als laterals, i 2'5 metres d'ample extra als gols, i s'instal·larà gespa artifi-

cial. Es construeixen unes noves graderies, i s'enderroquen les existents, obtenint una capacitat

total de 492 localitats assegudes. Es modifiquen i milloren els serveis d'instal·lacions (electrici-

tat, enllumenat, aigua, clavegueram, etc.) per tal de donar el servei requerit al camp i a les gra-

des.

L'import d'adjudicació de les obres a l'empresa Construcciones Cots y Claret, SL, ha estat de

1.388.039,96 € (IVA inclòs), i el termini d'execució previst és de 5 mesos.

L'actuació que es du a terme inclou estrictament l'ampliació del camp i les grades, amb la modi-

ficació necessària dels seus accessos, quedant fora de la reforma altres elements de la instal·la-

ció esportiva, com ara els vestidors. Es treballa en la redacció d'un projecte paral·lel que contem-

pli la millora d'aquest espai.

Imatge virtual de les millores previstes a la instal·lació

Simulació de les 2 pistes de padel i 4 de tennis previstes a la zona
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Urbanisme/Cultura/espai Públic

La biblioteca central, a bon ritme 

Els treballs d’adeqüació de l’edifici “Altis” com a seu de la nova biblioteca de Cerdanyola

continuen a bon ritme. La finalització de les obres està prevista per al proper mes de des-

embre i la seva obertura a la ciutadania serà al llarg del primer trimestre de 2015.

En aquests moments es troben avançats els treballs de remodelació exterior i s’han ini-

ciat també les feines per a la seva adeqüació interior.

El projecte contempla la integració de tota la superfície disponible amb una àmplia biblioteca

amb espais diàfans. 

A la planta baixa de l’edifici  hi haurà l’hemeroteca i les aules d’estudi nocturn que es conceben

perquè tinguin entrada independent respecte la biblioteca. La planta semisoterrània acollirà la

sala de lectura general i l’espai per a treballs en grup. La sala infantil es situarà a la primera

planta mentre que la segona esdevindrà un espai polivalent de 400m2 on s’hi podran fer expo-

sicions, petites representacions teatrals, xerrades, etc. L’equipament disposarà també d’espais

per a noves tecnologies. La pista d’hoquei, piscina i vestidors no patiran cap alteració. 

Aquest serà un equipament que revertirà en benefici de tota la ciutadania i que recuperarà i dig-

nificarà una zona de centralitat de la ciutat, donant-li una nova vida. Un equipament, que a més,

no suposarà cap inversió de recursos propis ja que el 50% del projecte es financia amb fons eu-

ropeus del programa Urban i el 50% restant va a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la

Generalitat de Catalunya.

Algunes simulacions de la nova imatge que tindrà la biblioteca central

Nou “correcan” al Turonet: esbarjo 
per a gossos

S'ha habilitat una zona de 800 m2 al Parc del Turonet perquè els gossos

puguin córrer i fer exercici sense anar lligats. L'espai està delimitat per

tanques i compta amb un abeurador per als animals. S'estableixen

unes normes d'obligat compliment per garantir la seguretat i higiene a

l'espai. 

Els gossos hauran de dur xip i estar censats a l'Ajuntament. Caldrà dis-

posar de llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencial-

ment perillosos. Aquests animals hauran de dur morrió quan siguin a la

zona d'esbarjo. La persona responsable de complir les normes és la

conductora del gos.

Per garantir la higiene qui porti el gos haurà de recollir els excrements

de l'animal i dipositar-los a les papereres que s'instal·laran a la zona.

La brigada municipal ha estat l'encarregada de construir aquesta zona

d'esbarjo per a gossos.

L’espai situat al parc del Turonet disposa de 800 m2 i compta

amb un abeurador.

S'estableixen unes normes d'obligat compliment per garantir la

seguretat i higiene a l'espai, entre elles la necessitat que els gos-

sos duguin xip i estiguin censats.
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Innovació

Red innpulso: Renovem com a ciutat
de la ciència i la innovació

La renovació distingeix un total de 20 pobla-

cions, entre elles cinc catalanes: Cerdanyola,

Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i

Vilanova del Camí. L'objectiu és propiciar la

col.laboració entre ajuntaments, millorar el seu

potencial innovador i servir de model a d'altres

ajuntaments, així com contribuir al canvi de mo-

del productiu cap un model sostenible des del

punt de vista econòmic i social.

Segons el ministeri, les ciutats que han aconse-

guit la renovació de la distinció han mantingut la

vigència dels projectes d'innovació que van ser

objecte del reconeixement, ara fa tres anys. 10

municipis han perdut aquesta distinció en

aquest temps, 3 d'ells catalans. La distinció es fa

en tres categories: menys de 20.000 habitants,

entre 20 i 100.000 habitants i més de 100.000.

A la categoria intermèdia, amb Cerdanyola hi ha

ciutats com Rivas Vaciamadrid, Cáceres, Eibar o

Avilés.

Cerdanyola havia presentat incialment la creació

de zones WI FI municipals i desplegament de

xarxa de fibra òptica; la millora de les instal·la-

cions tèrmiques de l'Ajuntament, l'Ateneu i dels

centres educatius Jeroni Moragas i Serraperera i

la renovació d'enllumenat públic i eficiència

energètica al barri de Serraperera, entre d'altres.

A més, des del ministeri destaquen que els pro-

jectes d'innovació que s'havien considerat abas-

taven també parcs empresarials, parcs científics

i tecnològics, centres de coneixement i vivers

d'empresa, així com els destinats a millorar l'e-

conomia verda, a promoure la innovació en l'eco-

nomia de la salut i assistencial, la modernització

de l'administració municipal o els centres de cul-

tura i divulgació científica-tecnològica.

Segons l'acta de la renovació, la convocatòria va-

lora la contribució de les ciutats a projectes inno-

vadors liderats, gestionats o recolzats per

l'Ajuntament d'acord amb els objectius de

l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i

de Innovació, les iniciatives innovadores de pres-

tació dels serveis públics, govern electrònic,

lliure accés a la informació; les actuacions de fo-

ment de la Compra Pública Innovadora com a

eina tractora de l'I + D + I o el grau d'elaboració,

credibilitat i qualitat de la candidatura.

Els ajuntaments que han estat guardonats amb

aquest distintiu formen part de la Xarxa de

Ciutats de la Ciència i la Innovació (xarxa INN-

PULSO), segons el ministeri una "xarxa perma-

nent, amb vocació de créixer, i que demostra que

el canvi de model ja ha començat, i els ajunta-

ments van a jugaran un paper decisiu" en ell.

Cerdanyola és una de les 20 ciutats espanyoles que han renovat la distinció de Ciutat de la
Ciència i la Innovació. La distinció forma part del programa Innpulso del Ministeri
d'Economia i Competitivitat de reconeixement i potenciació de les actuacions en ciència i
innovació que es realitzen des de les administracions locals

La UAB i el Sincrotró, dos dels equipaments emblemàtics que fan de la nostra ciutat, referència en innovació
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Gestió

S’amplia el nombre de famílies que 
poden acollir-se als ajuts per pagar l’IBI
El període per demanar els ajuts finalitzarà el 21 de novem-

bre. Per aquesta convocatòria s’ha reduït la documentació a

presentar.

Els ajuts poden oscil·lar entre els 68 i els 237 euros, depenent

del valor cadastral de l’habitatge habitual per al que es de-

mana l’ajut.

Enguany, el barem que computa la suma de rendes s’ha in-

crementat permetent l’accés als ajuts a un major nombre de

famílies (veure taula d’imports). També s’ha reduït la docu-

mentació a presentar en el moment de tramitar la sol·licitud i

no caldrà aportar aquells documents amb dades a les que ja

té accés l’Ajuntament.

L’impuls d’aquestes mesures respon a l’objectiu del govern

de donar prioritat a les persones. És precisament per aquest

motiu que s’ha incrementat al pressupost municipal les parti-

des adreçades a les polítiques socials. Els ajuts pel pagament de l’IBI es poden demanar fins el 21 de novembre
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Opinió

FRANCISCO ORTIZ

Els incompliments amb l’educació els
paguem tots ara i també en el futur

MANUEL BUENAÑO

“Lamentable estado de nuestras 
calles”

Pasear por muchas calles de Cerdanyola,  se está con-

virtiendo en una verdadera carrera de obstáculos. El la-

mentable estado en el que se encuentran las aceras en

la mayoría de Barrios que componen nuestro

Municipio, ha dado como resultado final, diferentes ac-

cidentes, alguno de ellos graves, que han provocado le-

siones de distinta consideración a transeúntes. Muchos

de nuestros barrios, como por ejemplo Serraparera,

Canaletas, Fontetas, Martinica, Bellaterra…, carecen de

un plan de actuación por parte del Gobierno Municipal,

y demuestra la total despreocupación por atender y so-

lucionar las peticiones de los vecinos que reclaman in-

cesantemente la reparación de las calles de su barrio.

La actuación del equipo de gobierno formado por PSC-

Els Verds e ICV-EUiA, sólo nos lleva a la conclusión de

que el gobierno sigue sin realizar obras de total necesi-

dad en nuestra ciudad, desatendiendo las reclamacio-

nes ciudadanas, y poniendo en riesgo la integridad de

los mismos.

Nuestra formación ha tenido conocimiento de graves

caídas sufridas por ciudadanos en nuestras calles, por

el lamentable estado en el que se encuentran las ace-

ras, y, que les han obligado a presentar las correspon-

dientes denuncias al Ayuntamiento, que, en la mayoría

de casos, no asume responsabilidades, y provoca gra-

ves perjuicios a las personas afectadas, puesto que se

ven obligadas a recurrir a la vía judicial para continuar

con las reclamaciones correspondientes.

Desde nuestro grupo hemos denunciado, y continuare-

mos haciéndolo, que barrios como Serraparera, se en-

cuentran afectados por aceras prácticamente intransi-

tables, con baldosas rotas, desniveles importantes,

inexistencia de pasos, adoquines levantados, etc…, que

hacen peligrar el paso de los transeúntes, obligando en

muchas ocasiones a los mismos a invadir la calzada,

con el consiguiente riesgo para su seguridad.

La situación de abandono en los espacios públicos es

una de las muchas asignaturas pendientes del go-

bierno socialista y de sus socios eco-socialistas y comu-

nistas, PSC-Els Verds+ICV-EUiA, que debe ser subsa-

nado con urgencia, ya que al final, la más que patente

dejación del equipo de gobierno en el seguimiento y

mantenimiento de nuestros barrios de nuestras calles,

nos lleva a lamentar que nuestros vecinos sufran acci-

dentes por el mal estado en el que se encuentran las

aceras de Cerdanyola.

Seguimos creyendo que el actual equipo de gobierno

municipal, no hace el mínimo seguimiento del estado

de los barrios de Cerdanyola, ya que con poca inversión

en materiales y rentabilizando la gran capacidad de tra-

bajo de la Brigada Municipal, nuestros barrios gozarían

de un estado mucho más saneado, y acorde con los ele-

vados impuestos que pagan los ciudadanos de nuestra

ciudad.

En el moment que per causes diverses, els entorns habi-

tuals en els que la societat es mou entren en crisis, ja si-

guin econòmica, social, política o de valors, cal apel·lar als

principis per a reorientar les nostres actuacions.

Pel PSC l’educació és un be preuat del que cal tenir cura

en tot els seus àmbits, però especialment en la vessant

pública, i que per principi defensarem en tot moment.

Aquesta ha estat la premissa que ha guiat les actuacions

del Grup Municipal Socialista, i entenem que també ho ha

estat  en el compliment  de  les nostres diferents responsa-

bilitats de govern, ja sigui al govern de l’Estat, a la

Generalitat o als ajuntaments, sempre hem predicat amb

l’exemple, protegint i ampliant la qualitat  dels diferents ni-

vells  educatius.

Certament l’administració amb competències exclusives

en aquesta matèria és la Generalitat, però la que està a

primera línia es l’ajuntament i per tant, és la que cal que

defensi en primer lloc l’ensenyament públic.

A Cerdanyola podem veure els exemples recents de dues

maneres de tractar l’educació, un és el període dels go-

verns progressistes de la Generalitat  on a la ciutat es cons-

truïen escoles bressol i de primària o es refeien centres de

secundària, y l’altre exemple es l’etapa recent d’una

Generalitat conservadora que el primer que fa a la ciutat

és abandonar la construcció d’una nova escola a Xarau o

incomplir els compromisos econòmics assolits amb l’edu-

cació de 0 a 3.

Aquestes dues maneres d’entendre l’educació tenen con-

seqüències directes en la seva qualitat, però també en la

gestió local. Avui els ciutadans de Cerdanyola han d’apor-

tar més recursos a un tema que és competència d’un altra

administració i els pares dels alumnes ho fan doblement.

Creiem que darrere d’aquestes polítiques conservadores,

es troba la voluntat d’empobrir i abaixar la qualitat de  l’en-

senyament públic, raó per la qual ens costa entendre com

algunes forces polítiques locals prediquen la defensa de

l’ensenyament públic aquí, i recolzen les retallades en l’e-

ducació de la  Generalitat al Parlament de Catalunya.

Aquest doble llenguatge no ajuda gens a la gestió de l’edu-

cació a Cerdanyola.

La realitat és que avui els pares i mares de 0-3 tenen que

pagar més per la seva plaça a l’escola Bressol, que l’ajun-

tament de Cerdanyola ha de pagar més per cada plaça de

0-3, que els alumnes de l’escola Xarau en lloc d’estrenar

una nova escola tindran que continuar en l’antiga, que el

retards en els cobraments dels compromisos econòmics i

per tant la deute de la Generalitat amb l’Ajuntament ens

obligui a assumir costos financers, i molt ens temem que

això no a acabat.

Cal no perdre de vista quins aspectes de la gestió que fan

les diferents forces polítiques d’una ciutat són estratègics i

quins pures maniobres de distracció, en el cas de l’educa-

ció uns són el que fan, i uns altres els que únicament

diuen.

SANTIAGO CAYUELA

Per un manteniment econòmic 
i de qualitat de l’educació 0-3 

El primer que cal destacar és que tenim un molt bon mo-

del, impulsat amb  coherència educativa a tota la ciutat.

També cal dir que l'aposta per les parelles educatives, on

dues mestres per grup comparteixen l'aula i l'estona del di-

nar amb els nens/es, és important i dota encara de més

qualitat educativa als centres.

Cal destacar també l’aposta que ha fet el govern munici-

pal amb la tarifació social. És mantenen les beques per a

les famílies que més ho necessiten i les tarifes que es pa-

guen es poden reduir en funció de rendes familiars. Ens

trobem, doncs, amb un model sòlid tant en la seva vesant

educativa i social com en la seva gestió.

Però, tot bon model requereix d'un bon finançament, que

en el cas de les escoles bressol depèn de l'Ajuntament, de

les famílies i, sobretot, de la Generalitat. El compromís

amb l'educació 0-3 per part de la Generalitat està sent

aquests últims temps més que discutible: 

El cost d'una plaça d'escola bressol és de 6.000 € per in-

fant i curs. La Generalitat intenta argumentar que el cost

és força menor. En aquest intent de canviar unes xifres que

no els agraden, el que es vol és justificar la disminució im-

portant de la seva aportació. Aquest plantejament tan poc

col·laborador del govern català respon a la voluntat de dis-

minuir de manera descarada la qualitat de l'educació pú-

blica en benefici de l'educació privada.

Vegem les conseqüències d'aquesta actitud: dels 1.800

€/nen que havia d'aportar fa dos cursos, va baixar a 875 €

per al curs 2012-2013. Això ha acabat de rematar el mo-

del de terços que tan bons resultats donava.

El retard en els pagaments està ofegant molts ajunta-

ments. En el cas de Cerdanyola hem rebut , ara (curs

2013-2014), l'aportació que la Generalitat ens havia de

donar del curs 2011-2012. 

El despropòsit està agafant mesures descomunals.

Aquest juliol de 2014, la Generalitat no ha dit res sobre l'a-

portació del curs 2013-2014. És per això que el pacte d'al-

caldes i alcaldesses per l'educació va portar una resolució

al Parlament reclamant els pagaments. Tant CiU com ERC

van votar en contra de que la Generalitat tornés a aportar

1.600 € per alumne i any. Aquesta votació demostra que

el partit que governa (CiU) i el partit que li dona suport

(ERC)  tenen un compromís nul per a l'educació 0-3. 

Quant a les llars d'infants privades sostingudes amb fons

públics porten tres cursos amb problemes per a rebre les

subvencions de la Generalitat, i la subvenció d'aquest curs

fins al moment no s'ha fet efectiva. 

Amb totes les incerteses i retards econòmics, cal dir clara-

ment que la regidoria d'educació no ha volgut reduir mai ni

la qualitat educativa ni les condicions de les treballadores,

qüestió que altres municipis sí que han fet. També cal afe-

gir que el govern de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

està suportant aquest sobrepès econòmic amb el conven-

ciment que l'educació no es toca.
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Des de Convergència i Unió, creiem que l'objectiu

prioritari en aquest moment són les persones. I és

amb la mirada posada en aquest objectiu, i sota

l'impuls del Govern de Catalunya, que les quatre

Diputacions catalanes van signar fa uns dies un

acord per tal que les aportacions que, per llei, s'-

havien de fer al Pla Únic d'Obres i Serveis de

Catalunya (PUOSC) vagin destinades aquest any

2014 i el vinent a eixugar el deute que es tenia

amb els ajuntaments pel que fa a les escoles bres-

sol. Seran més de 34 milions d'euros destinats al

pagament de les despeses de funcionament d'a-

questes escoles municipals, en comptes de dedi-

car-los a fer obra nova que ara mateix no seria

prioritària. Des de CiU, creiem que ara cal destinar

els recursos que hi pugui haver al benestar de les

persones i en ajudar en allò que sigui possible

aquelles famílies amb més dificultats des de totes

les administracions i, en especial, des de

l'Ajuntament. I és per això que valorem molt l'es-

forç que s'ha fet en aquest sentit per part de les

administracions implicades, tenint clar que

aquest és el camí que cal seguir en molts altres

àmbits per anar millorant la situació de tots

aquells que en aquest moment, ho estan passant

pitjor.

D'altra banda, creiem també, que seria interes-

sant recuperar la col·laboració que en el passat s'-

havia tingut amb les llars d'infants privades de

Cerdanyola que estan oferint un servei d'atenció

de qualitat per tal de poder atendre les necessi-

tats dels infants de 0 a 3 anys de la nostra ciutat.

Cal però, i és important, des del nostre punt de

vista, fer un esforç per adaptar l'oferta de places a

la demanda real existent, sobretot tenint en

compte la baixada de natalitat que sembla que

s'està produint, i per tal de fer sostenible a mitjà i

a llarg termini el sistema educatiu de qualitat que

tots volem en aquestes edats.

En definitiva, ajudem a les persones,  sense preju-

dicis i buscant la màxima eficàcia possible.

Aquest és el nostre objectiu i en aquesta direcció

treballarem amb fermesa i responsabilitat, amb

aquells que ens hi vulguin acompanyar ... amb fets

i no només amb paraules.

ALFONS ESCODA 

L’educació 0-3, compromesos 
amb les persones

XXXXXXXXXXXXXX

Per una educació pública de qualitat
a 0-3 també

HELENA SOLÀ

PSC i ICV còmplices de les retallades

Si bé és cert que el govern de la Generalitat podria

retallar en altres àrees o recaptar nous impostos -

gravar el luxe o les rendes més altes- també és cert

que la situació econòmica de la Generalitat és més

que preocupant i aquí la responsabilitat no és no-

més del govern.

Ara bé, la més que precària situació financera no

justifica, al nostre entendre, que es retalli en educa-

ció. Aquestes retallades no responen a qüestions

econòmiques sinó que hi ha al darrera una clara in-

tencionalitat política. Si no aturem les retallades en

educació, néixer en una classe social serà determi-

nant per al futur. Les retallades són una eina per

evitar la mobilitat social ja que amb elles incre-

menta la desigualtat i l'accés a la formació.

El tancament de centres i de línies, les reduccions

de plantilles, no cobrir les baixes dels docents o l'in-

crement de ràtios són alguns exemples de deci-

sions meditades per acabar a poc a poc amb l'es-

cola pública, inclusiva i de qualitat. 

En pocs anys a Cerdanyola s'ha incrementat el per-

centatge de places d'escoles privades i concertades

en detriment de les places a les escoles públiques.

Lluny de plantar cara a les decisions que es prenen

des del Departament d'Ensenyament i defensar les

nostres escoles i els nostres drets,el govern munici-

pal, ICV i PSC, fa de còmplice totjustificant les reta-

llades i mirant cap a una altra banda. Si no s'ha tan-

cat cap centre educatiu a Cerdanyola no ha estat

pel govern municipal sinó per les mobilitzacions de

la comunitat educativa. I el mateix ha passat amb

el transport de l'Escoleta i de Flor de Maig. 

Davant l'actitud poc resolutiva i molt passiva del go-

vern, hem estat els grups a l'oposició, malgrat la di-

versitat ideològica, qui hem estat capaços de nego-

ciar i trobar un consens per donar resposta a les

demandes que hem tingut. 

I de la mateixa manera hem procedit amb el Centre

Infantil Guiera. La majoria del plenari vam apostar

per un tancament progressiu del centre en dos anys

per evitar als infants el trasbals que els suposa el

canvi de centre en un període tan curt de temps. A

diferència dels casos anteriors, la competència era

exclusivament municipal i el govern ha optat per

tancar el centre sense donar alternatives a les famí-

lies usuàries. Si greu ha estat el tancament, tant o

més han estat les formes poc democràtiques de

PSC i ICV que han imposat la seva voluntat malgrat

ser minoria. 

Si no aturem el desballestament de l'escola pública

des de la societat i des de l'ajuntament, anem de

dret cap a una societat més injusta. 

El compromís amb l'educació dels 0-3 anys ha de

partir de la concepció que l'educació infantil és un

dret fonamental dels nostres infants, de la ciuta-

dania, i un deure de les responsables socials i ins-

titucionals proporcionar les condicions i els recur-

sos necessaris.

Però les nostres institucions no han estat, ni estan,

al nivell de responsabilitat política que correspon a

l'hora de considerar l'Escola Bressol com un ne-

cessari servei educatiu, públic i de qualitat.

A la dècada dels 90, s'inicià a Cerdanyola un movi-

ment cap a una escola bressol pública. Es propo-

sava la política dels "tres terços" (un terç la

Generalitat, un terç l'Ajuntament, un terç les famí-

lies), però no hi va haver prou empenta ni un pro-

jecte en ferm del govern local. A la dècada següent

la Plataforma 0-3 hi torna, trobant la mateixa

manca de voluntat política per part d'ambdues

institucions. Diríem que 0-3 ha estat l'etapa "obli-

dada" històricament a la nostra ciutat, quan po-

bles veïns disposaven d'escoles bressol munici-

pals ja des de la transició.

Actualment disposem de tres escoles bressol de ti-

tularitat pública, però gestionades per empreses

privades diferents. Té la regidoria d'educació, el

nostre ajuntament, una idea clara de les necessi-

tats i del què cal oferir als infants i les famílies en

aquesta etapa tan decisiva? Des de Compromís

pensem que no. No hi ha un projecte prou treballat

ni consensuat per a l'etapa 0-3.

Per contrapartida tenim famílies molt ben infor-

mades sobre com educar els fills i les filles que

han mostrat clarament el seu descontentament

amb la falta de recursos per a aquesta etapa edu-

cativa. S'han manifestat en reiterades ocasions

contra les retallades de la Generalitat que han re-

percutit en les economies familiars i per la revisió

de la "tarifació social" que ha planejat el govern lo-

cal i que deixa fora dels ajuts a moltes d'elles.

La nostra proposta: que tant els pressupostos de

la Generalitat com els de l'Ajuntament incorporin

les partides suficients; que aquesta etapa sigui un

servei públic de titularitat i de gestió pública;  que

el govern, juntament amb la resta de grups muni-

cipals posin sobre la taula la gestió d'aquesta

etapa educativa; que famílies i professionals pu-

guin trobar un espai obert on, de forma conjunta,

intercanviar orientacions i fer propostes.

Rebutgem les retallades en serveis públics. La pri-

mera infància és una etapa clau per a la construc-

ció de la persona. I l'educació 0-3 ha de ser un ser-

vei educatiu públic i de qualitat, amb el que

puguin comptar les famílies treballadores.



Els 4 mòduls Bicibox d'aparcament segur de

bicicletes repartits per llocs estratègics de la

ciutat ja estan en servei. S'han instal.lat a l'es-

tació de Renfe, l'Ajuntament, el Parc Esportiu

Municipal Guiera i la Zona Esportiva Municipal

Can Xarau. Abans de finals d'any el servei s'es-

tendrà a altres punts del municipi.

Els mòduls de Bicibox ja instal.lats a la ciutat

tenen un total de 49 places, 14 a cadascuna

de les estacions de l'Ajuntament, Renfe i Can

Xarau i 7 a la del PEM Guiera. El servei és ope-

ratiu els 365 dies de l'any, durant les 24 hores.

Els aparcaments Bicibox ofereixen un espai

protegit per la seva bicicleta amb una capaci-

tat adaptada a les dimensions màximes pels

models habituals de passeig, muntanya, ple-

gables, BMX o elèctriques.

L’objectiu de les noves instal·lacions és oferir a

l'usuari de bicicleta un servei d'aparcament

per estacionar la bici de forma segura enfront

actes vandàlics i robatoris. Aquesta eina

també pot servir per resoldre, prioritàriament,

la seguretat en l'aparcament de la bicicleta en

llocs de destinació intermèdis -com quan apar-

quem la bici per agafar un transport públic- i

també en els llocs de destins finals -centre de

treball, zones comercials, estudi o equipa-

ments públics-.

Segona fase amb més places a
finals d'any
En la segona fase d'implantació del Bicibox,

prevista per a finals d'any, hi haurà nous mò-

duls a espais com el PTV o el mercat de

Serraperera. L'objectiu és fer una xarxa que

connecti amb altres mitjans de transport -ja si-

gui tren o autobús-.

El servei és gratuït, però en el moment de fer la

targeta d'usuari a través del web Bicibox.cat es

demana una targeta de crèdit per si s'ha de fer

front a sancions per destrosses o mal ús. Així,

el registre en el servei dóna dret a estacionar

gratuïtament una bicicleta, en qualsevol dels

aparcaments de la xarxa, per un temps màxim

de 48 hores consecutives els dies laborables, i

per un temps màxim de 72 hores en el cas

d'estacionaments que es realitzin incloent dies

del cap de setmana. Aquestes limitacions s'-

han establert per facilitar la rotació d'usuaris.

l'Ajuntament de Cerdanyola vol potenciar la

mobilitat sostenible a la ciutat dins el Pla de

Mobilitat Urbana i es vol potenciar la col.labo-

ració metropolitana per avançar en la millora

del transport dins la nova etapa que afronta

l'AMB.
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Mobilitat

Ja tenim Bicibox
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Dones

El Pla d’igualtat en marxa
La ciutat disposarà d'un nou Pla d'Igualtat que es comença a elaborar

amb la intenció que es converteixi en el marc de referència de totes les

polítiques d'Igualtat del municipi. La Diputació de Barcelona serà la res-

ponsable de l'elaboració del nou pla.

De moment, S’ha presentat al Consell Municipal de Polítiques de Dones

una diagnosi de la situació actual per posteriorment poder elaborar un

pla d'acció centrat en diferents línies estratègiques com són el compro-

mís amb la igualtat, l'acció contra la violència masclista, els drets i la

qualitat de vida, el treball i el temps i el reconeixement del liderat i la

participació de les dones.

El futur Pla d'Igualtat contemplarà accions concretes i transversals per

dur a terme a Cerdanyola del Vallès. Una vegada es posi en funciona-

ment també es pretén fer un seguiment i avaluació posterior.

Les persones presents en el Consell Municipal de Polítiques de Dones,

han començat a treballar aportant propostes a incloure en alguna de

les línies estratègiques del Pla d'Igualtat.

Analitzant las tasca ja feta
Les persones encarregades de la coordinació i confecció del pla,

Maribel Cárdenas i Isabel Avelino, han exposat  una tasca que ha analit-

zat la feina feta fins ara a través del pla que ha estat en vigor del 2005

al 2011. Una etapa que les especialistes avalen a través dels indicadors

i la feina feta des de l'Ajuntament. Però afegint-t'hi altres paràmetres,

com recollir l'opinió de les entitats. Feina feta tenint en compte tres

principis bàsics: la igualtat de la dona i l'home, la travessia al llarg del ci-

cle vital i la interseccionalitat, tenint en compte aspectes com el gènere,

edat, creences, orientació afectivo-sexual, .... 

Es treballa amb col·lectius com la plantilla del propi Ajuntament, a tra-

vés d'una enquesta distribuïda al conjunt de persones treballadores per

conèixer el grau de coneixença del pla que ara es relleva, si la persona

interessada a participar en accions auspiciades per aquest pla, etc.. 

El treball continuarà seguint cinc línies estratègiques: el Compromís

amb la igualtat, Acció contra la violència masclista, Drets i qualitat de

vida, Temps i treballs i Participació i lideratge de les dones.

La propera etapa en l'elaboració del pla municipal per a la igualtat de

dones i homes erà la convocatòria de grups de discussió i treball. Es farà

el proper mes de setembre. Posteriorment les tècniques retornaran al

plenari la diagnosi sobre l'estat dels temes a treballar a la ciutat.
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Festes de barri i altres activitats de ciutat
Els mesos de juny i juliol són sempre prolífics quant a activitats a la ciutat. Festes Majors de
barri, Nit al Castell, Mostra de Dansa, esdeveniments esportius, entre d’altres, han omplert
els carrers i places de Cerdanyola amb una gran participació.

1. Concentració de motos a les festes de Banús-Bonasort 2. Festa Major de Can Xarau 3. Paella a la festa de
Serraperera 4. Paella a la festa de Les Fontetes 5. Entrega de diplomes a la festa del Turonet 6. Mercaham 
7. Grup de música i tango dins del cicle Artpegi

1 2

4

5

6 7

3
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tres activitats de ciutat

8. Txaikovski al Castell 9. Festival Bioritmo 10. Mostra de Dansa (Canàries)
11. Mostra de dansa (Esbart) 12. Mostra de dansa (Colòmbia) 13. Campionat
d’Espanya de patinatge 14. Campionat d’Espanya de patinatge (entrega de
premis) 15. Mulla’t (capbusada inicial) 16. Mulla’t (la gent es mulla)

8 9

10 11

12 13

15

16

14
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Promoció econòmica

El viver d'empreses-espai coworking municipal, és un espai d'acollida

temporal per a empreses que no superin els dos anys d'antiguitat, que té

com a objectiu  ajudar-les durant el seu període de consolidació per crèi-

xer i generar ocupació. Per aconseguir-ho es posa a disposició de les em-

preses:  despatxos amb mobiliari, amb connexió wifi en tot l'edifici, sala

de reunions, alarma 24 hores, servei de neteja,  suport administratiu, es-

pai coworking amb mobiliari  per a professionals autònoms i assistència

tècnica i suport en la consolidació de l'empresa.

El Viver d’Empreses, espai coworking

Es tracta d’una empresa amb 2 línies estratègiques per a la millora

de la gestió dels riscos laborals.

La tradicional es dedica al control i l’eliminació dels riscos espe-

cialment greus (caigudes des d’alçada, riscos elèctrics..)

També s’ofereixen solucions per a proveir i mantenir equips de se-

guretat com ara línies de vida. senyalitzatció, formació, etc.

Paral·lelament, fruit  de  l’experiència, s’està desenvolupant una

plataforma innovadora basada en noves tecnologies per aquest

mateix sector.

Sticos Intelligent Safety va iniciar el projecte tecnològic ara fa 1

any, tot i que l’experiència en el sector és de 18 anys.

La ubicació al Viver d’empreses ens permet llençar la nova etapa

amb uns serveis d’assessorament i costos adequats ja que el pro-

jecte es troba així a prop del mercat i encara està en fase de proto-

tips.

L’experiència viscuda fins ara ens fa recomanar a tots els emprene-

dors tecnològics de Cerdanyola i del voltant el Viver d’Empreses

perquè permet compartir l’esperit emprenedor i també permet no-

ves  col·laboracions professionals.

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 (Avd de Roma, s/n) 

o per email a: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

amb còpia a canserra@cerdanyola.cat

STICOS INTELLIGENT SAFETY SL
Avinguda España 8B desptx 2
08290 Cerdanyola
(34) 93 1149032- (34) 691 482 914
www.sticos.es      info@sticos.es
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Promoció Econòmica

Premis a les Idees Empresarials
Innovadores dels joves

Un total de 85 estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat d’Economia de quatre

centres educatius de la ciutat, Banús, Gorgs, Forat del Vent i Escola Montserrat assis-

tien al lliurament de diplomes i premis del Concurs d’Idees Innovadores Empresarials

per a joves Can Serraperera adreçat a estudiants del municipi.

El lliurament dels premis, que es va fer als jardins de ca n’Ortadó, forma part del

Programa de Foment de la Cultura Emprenedora adreçat als instituts d’ensenyament

secundari . Els principals objectius són donar a conèixer la creació d’empresa als estu-

diants. També vol detectar i dinamitzar el potencial emprenedor dels joves de la ciutat

per impulsar la creació d’empresa a mig i llarg termini.

A l’acte assistien l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona; el regidor de Promoció

Econòmica, Francisco Ortiz; la representant de l’Associació Cerdanyola Empresarial,

Carolina Martel; el gerent de l’empresa Radan Desintec, Joan Solanes i el gerent de

l’empresa Sticos Intelligent Safety, Julio Gutiérrez.

Aquest tipus de programes volen reconèixer als joves la seva constància, el seu treball

en equip i amb esperit innovador. També volen donar protagonisme a la comunitat

educativa, posant en valor el paper dels mestres i del món empresarial.

Primer premi de 3r i 4t d’ESO 

Projecte: Handbagled de Maria García, Paula Ramírez i

Daniela Chávez, de l’IES Banús.

El projecte consisteix en una llum portàtil dins d’una funda

de velcro que s’adapta a l’interior de bosses de mà i motxi-

lles. Amb un petit interruptor de fàcil accés permet il·lumi-

nar l’interior de la bossa sense malmetre el seu interior.

Primer premi de 1r de Batxillerat 
Projecte  DIC Cinemes, de Laura Levy i María José Suárez,

de l’IES Gorgs.

El projecte és un espai d’oci on les persones de totes les

edats podran triar i gaudir de pel·lícules antigues i actuals

en quatre ambients diferents distribuïts per quatre sales.

Segon premi de 3r i 4t d’ESO
Projecte: Mapo, de Carlos Toribio, Eric Brosa

i Óscar Pérez, de l’IES Gorgs.

Es tracta d’un comandament a distància que serveix per

buscar diferents objectes perduts a través de l’activació

d’un senyal que farà que l’objecte perdut emeti un so en un

radi de 500 metres.

Segon premi de 1r de Batxillerat

Projecte Securityshoes, d’Ariadna Casanova 

i Marc Sánchez, de l’IES Forat del Vent.

Projecte basat en afegir un compartiment secret en tot ti-

pus de sabates, com una forma més segura de guardar

aquells objectes petits però de molt valor com ara claus, tar-

getes de crèdit, etc que es perden quan ho portem a la but-

xaca o la motxilla.

Convoctòria per contractar persones
al comerç, serveis i hostaleria
L’Ajuntament hi dedica a aquest programa un import de 45.000 euros 
La finalitat d'aquestes subvencions és, d’una

banda, el foment de l'ocupació, i de l’altra, el su-

port a la millora competitiva del comerç, els ser-

veis i la restauració de Cerdanyola del Vallès.

l’Ajuntament dedica recursos propis per atendre

les necessitats de personal del comerç, hostaleria

i empreses de serveis, facilitant-los l’estabilitat i, si

és possible, l’increment de les seves activitats.

Simultàniament s’ajuda perquè persones sense

feina puguin accedir a aquests nous llocs de tre-

ball.

Persones que poden participar-hi
Les persones que es contractin hauran de reunir

els requisits següents:

- Persones sense feina que estiguin empadrona-

des a Cerdanyola amb una antiguitat mínima de

sis mesos de residència a la data d’inici del con-

tracte laboral

- Que estiguin registrades a l'Oficina de Treball de

la Generalitat de Catalunya (OTG) com a deman-

dants d'ocupació en situació d'atur com a mínim

15 dies abans de l'inici del contracte.

- Que estiguin inscrites al Servei Municipal

d’Ocupació i Empresa – Agència de Col·locació

- Queden excloses el cònjuge, ascendents, des-

cendents i la resta de parents per consanguinitat

afinitat o adopció fins a segon grau inclusiu del

contractant, les que siguin membres dels òrgans

d’administració de les empreses que tinguin la

forma jurídica de societat o les que tinguin una

participació de capital de l’empresa.

Les ofertes de treball es gestionen mitjançant el

Servei Municipal d'Ocupació que fa el procés de

preselecció de les persones candidates, i que po-

drà fer la selecció dels treballadors/es d’acord

amb la demanda de l’empresa de comerç, serveis

o restauració.

Durada dels contractes 
La durada dels contractes de treball ha de ser

com a mínim de tres mesos i s’han de realitzar

d’acord a les categories professionals i els salaris

bruts recollits en el conveni col·lectiu laboral del

sector.

L'Ajuntament subvenciona cada contracte  amb

un import corresponent al 25% del cost del treba-

llador que inclourà el sou mensual brut, la pro-

rrata de la paga extraordinària i les quotes corres-

ponents a la Seguretat Social a càrrec de

l’empresa. Aquesta subvenció serà per una quan-

titat màxima de 300 € per mes i contracte, i com

a màxim de sis mesos.

Presentació de sol·licituds per a
participar en el programa
El termini per a la presentació de les sol·licituds

davant el Registre General de l’Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès finalitza el 31 d’octubre.Per

a més informació adreceu-vos al Servei Municipal

de Promoció Econòmica

Foto de família dels estudiants, professors i autoritats
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Economia

Cerdanyola, segona ciutat amb
menys deute per habitant entre 
les de més de 50.000 habitants
La nostra ciutat, amb 487,60 euros per habitant, és el segon municipi de

més de 50.000 habitants menys endeutat de Catalunya. Aquesta dada es

desprèn dels estudis publicats pel Ministeri d'Hisenda, corresponents al

tancament de l'exercici fiscal de 2013. Per davant de Cerdanyola del

Vallès només hi ha Viladecans, amb un deute de 313,17 euros per habi-

tant.

Cerdanyola es manté, doncs, per sota de la mitjana de la província de

Barcelona (648,43 euros), de Catalunya (728,15 euros) i de la mitjana

dels municipis de més de 50.000 habitants (664,71 euros).

Les xifres obtingudes són el resultat d'un treball de contenció de la des-

pesa municipal, així com la racionalització i optimització de la gestió eco-

nòmica de l'Ajuntament. 

Les finances municipals han millorat ostensiblement en els darrers anys,

la qual cosa beneficia la ciutadania cerdanyolenca. El municipi pot dedi-

car recursos per atendre els vilatans que ho necessiten i pensar en projec-

tes que ens ajudin a encarar la sortida del difícil escenari econòmic.

Les dades
En aquest llistat del ministeri d'Economia, Cerdanyola ocupa el lloc nú-

mero 178 amb un deute de 28.106.365 euros. D'acord a aquesta estadís-

tica, Madrid és la ciutat més endeutada amb 7.035.764.813 euros, seguit

de Barcelona a molta distància: 1.110.000.000. La tercera població d'a-

quest llistat és València (872.000.000).

La primera població de la província, al marge de Barcelona, en aquest ràn-

quing és Terrassa, amb 211.275.724 euros (lloc 8), seguida de

L'Hospitalet (lloc 37 amb 133.860.128 euros) i Badalona (lloc 39 amb

127.299.610 euros). 

Pel que fa a altres localitats vallessanes: Sabadell ocupa el lloc 43 amb

123.997.100 euros, Sant Cugat el lloc 82 amb 63.572.000 euros, Rubí el

lloc 101, amb 48.687.000 euros,  Barberà del Vallès el lloc 200, amb

23.541.400 euros, Castellar del Vallès el lloc 222, amb 21.331.418 euros

o Montcada i Reixac el lloc 268, amb 16.862.107 euros.

A baix, relació de les 10 ciutats de

Catalunya de més de 50.000 habi-

tants amb el seu deute total viu i el

seu deute per habitant

A dalt, gràfica de barres on es pot apreciar l

a segona situació de Cerdanyola del Vallès com

ciutat menys endeutada de Catalunya en relació al

endeutament per habitant

Dades corresponents a l’exerci fiscal 2013

Dades corresponents a l’exerci fiscal 2013
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Educació

Les famílies amb infants petits sovint es troben

davant de situacions en què els seus fills i filles

reaccionen de manera diferent a la que espera-

ven. L'època del no vull, de les baralles amb al-

tres infants a les estones de joc, planteja a les

famílies el repte de com mantenir una relació

alhora ferma i afectuosa amb els petits. El tre-

ball de models de parentalitat positiva és bàsic

per a aconseguir-ho. La parentalitat positiva

està basada en tres premisses: conèixer i en-

tendre els infants, com senten, pensen i reac-

cionen segons la seva etapa de desenvolupa-

ment; oferir-los seguretat i estabilitat, i,

finalment, optar per la resolució de problemes

de manera positiva, a través del diàleg i el res-

pecte. 

Per treballar en aquest sentit, al llarg d'aquest

curs que ara hem acabat totes les escoles pú-

bliques de Cerdanyola han participat en l'expe-

riència d'acompanyament familiar, adreçada a

infants de P3, P4 i P5 i les seves famílies, que

s’ha dut a terme a través de l'empresa Progess.

A cada centre docent s'han fet dues sessions

de dues hores, en horari extraescolar. Hi han

participat un total de  80 famílies.

Jugar junts, jugar sols
Durant la primera hora de cada activitat, in-

fants i adults estan  junts en un dels espais de

l'escola que normalment utilitzen els nens i les

nenes: la classe, el gimnàs o l'aula de psicomo-

tricitat. Les dinamitzadores de l'activitat propo-

sen jocs  amb continguts relacionals i educa-

tius positius per tal que siguin compartits entre

grans i petits. Mentre una d'elles s'implica més

en el joc, l'altra assumeix el rol d'observadora.

Durant la segona hora, els infants amb la dina-

mitzadora de lleure segueixen jugant  i, en un

espai separat, els adults, amb la dinamitza-

dora que ha fet l'observació de l'activitat, com-

parteixen un espai de reflexió, relació i inter-

canvi.  La sessió acaba amb un espai de

retrobament entre infants i pares i mares i de

comiat de l'activitat.

La valoració que en fan els i les participants és

molt positiva. Es preveu la continuïtat d'a-

questa experiència per al curs 2014-2015.

Acompanyant
a les famílies 

Les escoles bressol 
municipals sense 
subvenció de la Generalitat

Es manté el bus escolar
a Bellaterra 

El nostre municipi, dins del fòrum d’Alcaldes i

Alcaldesses per l’Educació de Catalunya exi-

geix al Govern de la Generalitat que compleixi

amb els compromisos adquirits i que compten

amb convenis signants i pressupost assignat,

com el de les escoles bressol municipals per al

curs escolar 2011 – 2012, que es va signar

l’any 2013. Per això han anunciat que inicia-

ran la reclamació del seu finançament per la

via del recurs contenciós administratiu.

Entre les accions jurídiques que cal empren-

dre, el Fòrum planteja que cada un dels ajun-

taments que tenen signat el conveni per al fi-

nançament de les escoles bressol municipals

per al curs 2011-2012 facin un primer escrit

adreçat a la Generalitat per reclamar el com-

pliment de l’acord. I, en cas que la Generalitat

nofaci efectiu l’ingrés corresponent, presentin

un recurs contenciós administratiu.

l’Ajuntament actuarà en el sentit que proposa

el Fòrum defensant el model de les escoles

bressol municipals. Un servei que permet a la

ciutadania accedir a una millor qualitat de

vida. L’Ajuntament entén que la manca de fi-

nançament a les escoles bressol municipals

carrega damunt les castigades finances locals

bona part dels costos del servei. 

Els alcaldes i les alcaldesses s’han posicionat

a favor d’una educació de qualitat i en contra

de les retallades que està patint l’educació i

han denunciat que el finançament de les pla-

ces de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys

de 1.800 euros per alumne i any a zero per

part del Govern autonòmic.

El Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per

l’Educació a Catalunya compta amb el suport

d’una setantena d’alcaldes de diferents muni-

cipis catalans, que representen una població

de prop de dos milions d’habitants.

Durant els propers dos cursos, els alumnes de l'Escola Bellaterra continuaran mantenint el trans-

port escolar no obligatori discrecional.

Amb aquest acord, el Departament es compromet a aportar 60.000€ en total durant aquests dos

cursos al Consell Comarcal, que és qui té la competència delegada en transport no obligatori, per

tal que aquest pugui subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La resta de

cost l'assumirà el mateix Ajuntament i les aportacions que les famílies ja venien fent. Durant

aquest dos cursos, l'Ajuntament treballarà amb les famílies les diverses fórmules possibles per fer

la transició definitiva a transport urbà.

Tant les famílies de l'Escola Bellaterra com l'Ajuntament de Cerdanyola han valorat molt positiva-

ment l'acord assolit, ja que suposa el manteniment d'un servei que demanaven les famílies, tot i re-

conèixer que ha costat molt arribar a una solució final. 

Ara s'ha de treballar amb les famílies la qüestió de com es farà la transició definitiva a transport

urbà, però el més important és la continuïtat del servei.

L'Escola Bellaterra està situada dins del terme municipal, dins del campus universitari de la UAB.
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Els ambulatoris mantenen el servei 
durant l’estiu amb horaris adaptats

Horaris d’estiu 
a les dependències públiques

Serveis

Biblioteca ca n’Altimira: 
Agost i setembre de 15:30h a 20.30h

Museu d’Art de Cerdanyola (MAC):
Al juliol l’horari serà de dimarts a dissabte de 17h a 20h i
els diumenges i festius d’11h a 14h. Durant l’agost, el mu-
seu obrirà els dissabtes de 17h a 20h i els diumenges d’11h
a 14h.

Museu i jardí de ca n’Ortadó:
El museu està tancat i el jardí manté durant l’agost l’horari
de dilluns a diumenge de 10h a 20h.

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver:
De dimecres a divendres de 17h a 20h, els dissabtes d’11h
a 14.30h i de 16.30h a 20h i els diumenges de 10.30h a
14.30h

Complex Esportiu Municipal de Can Xarau: 
Al Juliol, les oficines estaran obertes al públic 
de dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h. 
Durant l’agost romandrà tancat.
Els abonats podran accedir a la piscina del Turonet.

Cementiri Municipal:
Des de l’1 d’agost fins el 2 de setembre romandrà obert 
dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8h a 14:30h 
i els dissabtes i diumenges de 9h a 14h.

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):
Fins el 29 d’agost l’horari és de 8.30h a 14h

Oficina Municial d’Informació al Consumidor
(OMIC):
tancada del 8 d’agost al 12 de setembre. Les persones
usuàries que vulguin informació o presentar alguna queixa
sobre qüestions de consum poden fer-ho trucant al 012.

Ateneu:
Tancat del 2 al 31 d’agost i els caps de setmana del 19-20 i
26-27 de juliol.
Durant el mes de juliol i de l’1 al 12 de setembre tancarà a
les 22h

Arxiu Municipal: l’horari serà l’habitual, de 9:30h a 15h.
Romandrà tancat de l’1 al 14 d’agost

Deixalleria Municipal: durant el juliol i l’agost l’horari és
els dilluns de 16h a 19h, de dimarts a divendres de 9.30h a
14h i de 16h a 19h i els dissabtes de 9.30h a 13:30h

Servei de Català: Fins al 15 de setembre, l’horari és de
dilluns a dijous de 10h a 13h

Mercat Municipal de Les Fontetes: dilluns de 8h a
13h, de dimarts a dijous de 8h a 14h, divendres de 7h a
14h i dissabtes de 7h a 14:30h

Mercat Municipal de Serraperera: dilluns de 8h a
13h, de dimarts a dijous de 7.30h a 14h, divendres de 7h a
14h i dissabtes de 7h a 14:30h. El mercat romandrà tancat
per obres entre el 4 i el 18 d’agost.

CIARD (Centre d’Informació, Atenció i Recursos a
les Dones), La Caseta:
Juliol l’horari es de 9h a 15h. Tanca el mes d’agost.

Oficina de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya a Cerdanyola del Vallès:
Romandrà tancada durant tot el mes d'agost. Si alguna per-
sona necessita fer algun tràmit en relació a aquesta oficina,
pot adreçar-se telefònicament al 012 o anar presencial-
ment, de les 8.30h a les 14.30h, a les oficines del Palau de
Mar (Pl. Pau Vila, 1) i de Barcelona (c/ Tarragona, 141-147).

L’Ajuntament i el Servei Català de la Salut han arribat a un acord respecte als ho-

raris d’estiu que regiran els CAP locals. L’objectiu municipal ha estat augmentar

els horaris d’atenció a la ciutadania respecte l’any passat, reduint al màxim les

conseqüències dels tancaments i restriccions horàries estiuenques.

L’acord assolit preveu que el CAP de Les Fontetes romangui tancat exclusivament

del 28 de juliol al 29 d’agost. Durant aquest període els pacients seran atesos al

CAP Canaletes que manté l’horari de 8 del matí a 8 de la tarda. Aquest calendari

suposa una important millora en relació a l’any 2013, quan el consultori va tan-

car des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre, més enllà del que es va considerar

raonable pel consistori.

Pel que fa al CAP de La Farigola, tancarà a les 15h exclusivament durant el ma-

teix període del mes d’agost. El CAP de Serraperera manté l’horari durant el me-

sos d’estiu de 8 del matí a 8 de la tarda

Es redueix, doncs, l’impacte de la retallada horària que l’any passat es va perllon-

gar des del 22 de juliol al 15 de setembre. 

L’Ambulatori de Les Fontetes només tanca entre el 28 de juliol i el 29 d’agost.

Durant aquest període els pacients que ho necessitin seran atesos al CAP

Canaletes
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Comerç

El ple ordinari del mes de maig va aprovar el nou reglament municipal

de mercats municipals no sedentaris -els mercadals de Fontetes i

Serraparera,  un document treballat per la nova associació de marxants

de la ciutat i el personal tècnic de la regidoria de Promoció Econòmica.

Els representants de la nova associació han manifestat la voluntat de

potenciar al màxim els mercadals de Les Fontetes i Serraperera. Al seu

entendre, el nou document ho permetrà, beneficiant-los tant a ells com

al comerç sedentari de les zones on paren.

Dintre de les accions per aconseguir-ho el Ple també va aprovar la bai-

xada d'un 30% de la taxa per muntar als mercadals. Es passarà dels

187€/m al 130€/m, equiparan el preu al que es paga a localitats pro-

peres. Els comerciants i l'Ajuntament esperen que les millors condi-

cions per als marxants facin créixer l'ocupació i la qualitat dels merca-

dals, especialment el de Serraperera.

Nou reglament per als mercadals

#Insta Cerdanyola, 
la ciutat en 571 fotografies

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Matrícula preferent:
De l'1 al 10 de setembre, de 10 a 13 h
Matrícula general:
Del 15 al 25 de setembre:
matí de 10 a 13 h 
dimarts i dijous a la tarda, de 16.30 a 19.30 h

TOTS ELS NIVELLS:  BÀSIC, ELEMENTAL, INTER-
MEDI 
i SUFICIÈNCIANOU NIVELL C2 (ANTIC D)
CURS DE CANT CORAL CURS D'ESCRIPTURA 
CREATIVA CURSOS A DISTÀNCIA
Informació i inscripcions:
Servei Local de Català de Cerdanyola del Vallès
Pl. de Sant Ramon, 23-24
cerdanyola@cpnl.catTel. 93 580 27 51

La iniciativa de la cerdanyolenca Mireia Tudurí, amb l'activitat #instacerdanyola, ha mo-

bilitzat als "igers" (seguidors de la xarxa social de fotografia Instagram) perquè durant un

dia fotografiessin la ciutat i en pengessin les fotografies resultants a la xarxa social. El re-

sultat 571 fotografies i Cerdanyola del Vallès, una mica més 2.0.

El 7 de jny una legió de 100 persones carregades amb telèfons mòbil, càmeres fotogràfi-

ques i altres aparells capaços de fer fotografies van viure una intensa jornada a la ciutat.

L'objectiu? Participar a la trobada iger (acrònim dels seguidors d'Instagram) #instacer-

danyola, muntada des del portal www.viscacerdanyola.cat

L'organització va planificar una jornada amb visites als espais patrimonials més desta-

cats de la ciutat, passant pel Cerdanyola folC i amb presència del Blues, característic de

la ciutat, amb la possibilitat d'assistir-hi a concerts programats a l'efecte. 

De la jornada en sorgiren moltes fotografies, de les quals 571 es penjaren a Instagram

amb l'etiqueta #instacerdanyola. Era la condició per a participar al concurs de la jornada.

La imatge del Cafè Cerdanyola
L'objectiu del concurs era triar la imatge del Cafè Cerdanyola, un producte de comerç just

que vol arrelar a la ciutat. El comerç just estableix preus raonables al comerç del cafè i

d'altres productes perquè els productors rebin salaris dignes.

El jurat del certamen va triar les tres fotografies guanyadores, signades per Sandra

García, @sandragarcor, Miquel Pons, @mikipons i Sílvia Morilla, @sibilamorilla. Tots tres

veïns de Cerdanyola del Vallès.

L'elecció de la imatge del Cafè Cerdanyola es va fer en el marc de l'acte Cerdanyola

Coopera. S'exposaren les tres imatges premiades i el públic assistent  va escollir la foto

de Sílvia Morilla com a imatge del Cafè Cerdanyola. Es tracta d'un detall dels vitralls de

can Domènech, que a partir d'ara vincularà el comerç just amb Cerdanyola i el seu patri-

moni solidari i artístic. L'organització valora positivament l'activitat i el suport rebut des

del món del comerç, l'hostaleria, les entitats culturals i l'Associació Cerdanyola Comerç i

Serveis, així com de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Fotos de Sílvia Morilla, @sibilamorilla, Sandra García, @sandragarcor i de

Miquel Pons, @mikiponsde
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Els Jocs Esportius Escolars han tancat una altra temporada. Com és

habitual ho van fer amb una jornada lúdica al Complex Esportiu

Municipal de Can Xarau amb el tradicional lliurament de premis.

Els escolars que durant el curs han participat en alguna activitats dels

JJEE van gaudir d'una matinal amb diferents activitats esportives: fut-

bol, bàsquet, gimnàstica rítmica, hoquei patins, handbol, bàdminton,

taekwondo i tir amb arc.

Seguidament va tenir lloc el lliurament de premis. D'entre tots, desta-

quen els lliurats a l'equip prebenjamí de l'Escola Saltells i el benjamí

de l'Escola Bellaterra, que participen en el programa Polisportiu, van

ser els equips destacats del Programa Valors a l'Esports.

El Saltells i El Bellaterra guanyen els
premis als valors en l’esport

Esports

Joventut

Una de les activitats fetes durant la cloenda dels Jocs Escolars

Les piscines del Turonet, Montflorit i Bosc

Tancat poden esdevenir una bona alternativa

per a fer passar la calor de l'estiu.

Les piscines descobertes de la ciutat ja han ini-

ciat la temporada d'estiu i romandran obertes

fins a principis de setembre en horari de dilluns

a diumenge. 

Consulteu el codi QR per saber els horaris i ser-

veis.

Les piscines descobertes, una 
alternativa per refrescar-se a l’estiu

Gairebé 300 infants participen als
casals d'estiu municipals

Les pisicines del Bosc Tancat, una de les opcions per refrecar-se aquest estiu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En els casals municipals d’enguany participen 297 nens i nenes que s’han

repartit en tres escoles del nostre municipi: Carles Buigas, Serraperera i

Sant Martí. Amb aquestes tres escoles s’ha cobert la demanda d’aquesta

activitat.

Enguany, la temàtica dels casals d’estiu gira al voltant de les emocions

amb les quals els inscrits, mitjançant diverses activitats, aprenen a conèi-

xer les seves emocions i les dels altres. Aquestes activitats s’ha combinat

amb sortides a la platja, l’Illa Fantasia, o a la Masia de Can Déu o al Parc

de can Gambús a Sabadell. Un cop per setmana tots els infants han gaudit

de les instal·lacions de la piscina del Bosc Tancat del municipi. Com l’any

passat nens i nenes del casal de lleure adaptat participen en les activitats

que es fan a l’escola Serraperera conjuntament amb els altres infants,

consolidant així aquest projecte. Enguany s’han inscrit 17 infants.

Beques
L’Ajuntament facilita, mitjançant ajuts i beques, l’accés a totes les activi-

tats del casal d’estiu, així com al servei de menjador i acollida de tarda. En

total han estat becats 117 infants, dels quals han obtingut també beca de

menjador 40, i 9 han obtingut beques pels casals de lleure adaptats.

Les beques s’han incrimentat respecte l’any passat que van ser de 106.

Estades a Ca n’Oliver
Una altre alternativa per a l’activitat infantil a l’estiu ha estat l’estada orga-

nitzada al Museu de Ca n’Oliver on han participat 33  infants que han utilit-

zat de fil conductor per a les seves activitats l'exposició Playestories. Els

inscrits a l'estada han après història de manera didàctica i divertida.Un se-

gon torn d’aquesta estada es farà de l'1 al 5 de setembre amb el mateix

objectiu, conèixer la nostra història i passar-ho be.
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FIT Festival
26, 27 i 28 de setembre
Representacions al Teatre Ateneu,
Museu d'Art de Cerdanyola - can
Domènech i Plaça de l'Abat Oliba
Més informació a www.cerdanyola.cat i
xarxes socials

Itinerari per la Cerdanyola modernista
Diumenge 28 de setembre 12h.
Els temples de la vall de les Feixes. Portes Obertes de 10 a 14h. Visites guiades: 11,
12 i 13h. Ermita de Santa Maria de les Feixes i Església de Sant Iscle

Els altres noucentistes
14 de setembre a les 12 h
Visita guiada a l'exposició temporal Els
altres noucentistes, s'accedeix amb
l'entrada al museu.
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Agenda

Jornades Europees del
Patrimoni a Catalunya
2014
Divendres 26, dissabte 27
i diumenge 28 de setembre
Laietània, terra d'ibers
Museu i Poblat Ibèric ca n'Oliver
28 de setembre a les 12h
Itinerari per la Cerdanyola modernista

Jornada d'art i joves
20 de setembre
MAC Can Domènech
Mostrade la producció multidisciplinar
d'una selecció de joves creadors cerdan-
yolencs, amb música en directe i tallers.

Guies d'altres mons. La 
mirada dels joves creadors
21 de setembre a les 12 h
Visita comentada a la col·lecció perma-
nent del museu on diferents joves crea-
dors de la ciutat explicaran una peça
que han triat, tot projectant la seva mi-
rada personal.

EXPOSICIÓ:

Olor de Cerdanyola
Percepcions Olfactives de
la Col·lecció olorVISUAL 
Del  19 de setembre 
al 7 de desembre
inauguració divendres 19 
de setembre a les 20h
L'exposició proposa una innovadora i
suggerent visió del territori, a partir de
les obres d'art contemporani de la
col·lecció olorVISUAL. 

Diada 11 de setembre
Dijous, 11 de setembre.
Plaça Onze de setembre

Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil
Dies: 26, 27 i 28 de setembre



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

JULIOL
21 NOVELL
22 RIVERA
23 PEREIRO
24 BERTRAN
25 HID-VALLS
26 SELVA CER
27 Rov-Boquet
28 ORDIS
29 LLUÍS
30 SELVA RIP
31 SANCHEZ

AGOST
1 COSTA

2 Rov-Valls
3 Rov-Ferrer
4 GALCERAN
5 RAMBLA
6 ALVAREZ
7 PINETONS
8 ROVIRA
9 Rov-Merine
10 Rov-S.Andreu

11 TORRENTS
12 HIDALGO
13 RINCÓN
14 NOVELL
15 Rov-Rivera
16 PEREIRO

17 Rov-Bertran
18 HID -VALLS
19 SELVA CER
20 BOQUET
21 ORDIS
22 GALCERAN
23 Rov-SelvRip
24 SANCHEZ
25 COSTA
26 VALLS
27 FERRER
28 GALCERAN
29 RAMBLA
30 ALVAREZ
31 Rov-Pineton

SETEMBRE
1 ROVIRA
2 MERINERO
3 S. ANDREU
4 TORRENTS
5 HIDALGO
6 Rov-Rincón
7 Rov-Novell
8 RIVERA
9 PEREIRO
10 BERTRAN
11 HID -VALLS
12 SELVA CER
13 Rov-Boquet
14 Rov-Ordis

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

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

SERVEIS COMPANYIES 

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

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

93 692 40 16 / 93 692 58 23

TELÈFONS D’URGÈNCIA

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

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

TELÈFONS SANITARIS

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Cita prèvia Atenció Primària 93 728 44 44
CAP Canaletes 93 591 07 40
CAP Fontetes 93 594 44 70
CAP Serraparera 93 580 63 63

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

Centre de Salut Mental 93 580 96 77
Creu Roja 93 691 61 61
Centre Hospitalari Parc Taulí 93 723 10 10
Programa d’Atenció a la Dona 93 594 21 99
Alcohólicos Anónimos 93 317 77 77
Parkinson Catalunya 93 580 03 11
AL-ANON familiars d’alcohòlics 93 310 39 53
Ambulàncies (urgències) 061
Associació Esp. Contra el Càncer 932 002 099

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

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

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

Telèfon d’atenció ciutadana

010


