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En breu, s’inicien les obres a la plaça Penedès, una actuació que comportarà un
canvi substancial, amb millores en l’accessibilitat, renovació d’arbrat i d’enllu-
menat, del paviment i del mobiliari urbà.
Com es pot veure a la portada, destacarà en l’àmbit estètic, d’una personalitat
especial.
A la plaça d’Andorra i el carrer Maresme les obres també estan avançades.
Malgrat que aquestes actuacions no s’han pogut iniciar fins la la finalització de
les obres del col·lector d’aigues, ja comencen a prendre forma
En definitiva, Cerdanyola 2000 comença a veure com les seves reivindicacions
s’estan fent realitat.
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Carta oberta

¡Vive la Navidad,
vive Cerdanyola!

Viu el Nadal,
viu Cerdanyola!

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Aquestes dates serveixen sovint per fer una valoració de com
ha anat l’any i, sobretot, per ffiixxaarr  eellss  nnoouuss  pprrooppòòssiittss de l’etapa
que iniciem. Però lluny de voler fer aquest exercici, m’estimo
més aprofitar aquestes línies per parlar pròpiament de la mà-
gia d’aquesta època.

I és que al Nadal parem taula i ens trobem amb aquells que
ens estimem. Els carrers s’omplen de gent, les llums nadalen-
ques deixen bocabadats els més petits i les botigues fan mans
i mànigues per captar la nostra atenció. En definitiva, èèppooccaa
dd’’iill··lluussiióó, de torrons, nadales i Reis Mags. 

Cerdanyola ja està a punt per rebre el Nadal, i és en aquest
sentit que també m’agradaria posar en valor ll’’eessffoorrçç  ddeell  nnoossttrree
tteeiixxiitt  ccoommeerrcciiaall  perquè tot això sigui possible. Enguany, gràcies
a aquest treball i la col·laboració de l’ Ajuntament, podem gau-
dir d’una novetat que aplega infants, famílies i ens permet
compartir una bona estona: llaa  ppiissttaa  ddee  ggeell  aall  nnoouu  PPaarrcc  ddee
XXaarraauu..

Aquestes festes són una oportunitat immillorable per a que
mmoossttrreemm  llaa  ccoonnffiiaannççaa  eenn  eell  nnoossttrree  ccoommeerrçç  ddee  pprrooxxiimmiittaatt  ii  eellss  hhii
ffeemm  ccoossttaatt..

Al llarg de tot l’any, eell  ccoommeerrçç,,  llaa  rreessttaauurraacciióó,,  eellss  mmeerrccaattss  mmuunnii--
cciippaallss,,  eellss  mmeerrccaaddaallss  ii  eellss  eessttaabblliimmeennttss  ddee  lllleeuurree  nnooccttuurrnn ens
ajuden a fer de Cerdanyola una ciutat viva, un ciutat per ser
gaudida. Malgrat la complexitat del moment, el sector s’adap-
ten i es reinventa amb propostes valentes i innovadores que
ens ofereixen aquests dies.

Us animo a tots i a totes a gaudir del nostre teixit comercial i de
restauració. CCoommpprraarr  aa  CCeerrddaannyyoollaa  ééss  ppoossiittiiuu  ppeerr  aa  llaa  nnoossttrraa
cciiuuttaatt: creem mmééss  rriiqquueessaa, més llocs de ttrreebbaallll i generem mmééss
vviiddaa als nostres carrers i places.

Hem estat els cceerrddaannyyoolleennccss  ii  cceerrddaannyyoolleennqquueess els que en el
passat hem fet de Cerdanyola una cciiuuttaatt  pprròòssppeerraa  ,,  vviivvaa  ii  aammbb
eemmppeennttaa. I estic convençuda que entre tots construirem un fu-
tur carregat d’esperança. 

BBoonneess  ffeesstteess  ii  ffeelliiçç  22001155..

Estas fechas sirven habitualmente para hacer una valoración de
cómo ha ido el año y , sobre todo, para ffiijjaarr  llooss  nnuueevvooss  pprrooppóóssiittooss
de la etapa que iniciamos. Pero lejos de querer hacer este ejerci-
cio, prefiero aprovechar estas líneas para hablar propiamente de
la magia de esta época.

Y es que en Navidad nos sentamos alrededorde la mesa y nos en-
contramos con aquellos que más apreciamos. Las calles se lle-
nan de gente, las luces navideñas dejan boquiabiertos a los más
pequeños y las tiendas hacen lo imposible para captar nuestra
atención. En definitiva, ééppooccaa  ddee  iilluussiióónn, de turrones, villancicos y
Reyes Magos.

Cerdanyola ya está lista para recibir la Navidad, y es en este sen-
tido que  me gustaría poner en valor el essffuueerrzzoo  ddee  nnuueessttrroo  tteejjiiddoo
ccoommeerrcciiaall para que todo esto sea posible. Este año, gracias a este
trabajo y la colaboración del Ayuntamiento, podemos disfrutar de
una novedad que reúne niños, familias y nos permite compartir
un buen rato: llaa  ppiissttaa  ddee  hhiieelloo  eenn  eell  nnuueevvoo  PPaarrqquuee  ddee  XXaarraauu.

Estas fiestas son una oportunidad inmejorable para demostrar
ccoonnffiiaannzzaa  eenn  nnuueessttrroo  ccoommeerrcciioo  ddee  pprrooxxiimmiiddaadd  yy  ddaarrllee  aappooyyoo..

A lo largo de todo el año, eell  ccoommeerrcciioo,,  llaa  rreessttaauurraacciióónn,,  llooss  mmeerrccaa--
ddooss  mmuunniicciippaalleess,,  llooss  mmeerrccaaddiillllooss  yy  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ddee  oocciioo
nnooccttuurrnnoo nos ayudan a hacer de Cerdanyola una ciudad viva. A
pesar de la complejidad del momento, el sector se adapta y se
reinventa constantemente con propuestas valientes e innovado-
ras que nos ofrecen estos días.

Os animo a todos y a todas a disfrutar de nuestro tejido comercial
y de restauración. CCoommpprraarr  eenn  CCeerrddaannyyoollaa  eess  ppoossiittiivvoo  ppaarraa  nnuueess--
ttrraa  cciiuuddaadd: generaremos mmááss  rriiqquueezzaa, más puestos de ttrraabbaajjoo y
más vviiddaa  en nuestras calles y plazas.

Ha sido llaa  cciiuuddaaddaanniiaa  la que en el pasado ha hecho de
Cerdanyola una cciiuuddaadd  pprróóssppeerraa,,  vviivvaa  yy  ccoonn  eemmppuujjee. Y estoy con-
vencida de que entre todos construiremos un futuro cargado de
esperanza.

FFeelliicceess  ffiieessttaass  yy  ffeelliizz  22001155  .
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A partir del proper mes de gener s’iniciarà un ampli pla de renovació de voreres a diferents punts de la ciu-
tat. Un pla que afectarà a més de 8.759 metres quadrats de vorera dels diferents barris de la ciutat.

A punt el nou pla de reparació 
i millora de voreres

ZZoonnaa  AAnnttoollíí
427 m2

ZZoonnaa  CCaannaalleetteess
1622 m2

ZZoonnaa  FFoonntteetteess
303 m2

ZZoonnaa  CCeennttrree
1886 m2

Zona Serraperera
CCaann  SSeerrrraappaarreerraa    AAvv  EEssppaannyyaa

CCaarrrreerr  CCaannààrriieess des del carrer Llevant fins al 
carrer Londres i Canàries (les dues voreres).

CCaarrrreerr  AAmmèèrriiccaa, entre Carrer Lluna 
i Avinguda Argentina (vorera dels números 

parells).

Zona Canaletes 
AAvv..  CCaannaalleetteess vorera de les cases 
unifamilars des del número 10 

fins el número 62. 
AAvv..  LLeesssseeppss vorera dels números 

parells, entre els carrers De la Costa i
Numancia. 

Zona Fontetes
CCaarrrreerr  NNoonneellll de carrer Pineda 

a ronda de Cerdanyola. 

Zona Antolí
CCaarrrreerr  SSaannttiiaaggoo des de Mare de Déu del Pilar 

fins a Indústria. 

Zona centre
DDeess  ddeell  ccaarrrreerr  MMaarree  ddee  DDééuu  ddeell  PPiillaarr  ffiinnss  aa
AAvviinngguuddaa  PPrriimmaavveerraa (ambdues voreres). 

CCaarrrreerr  ddee  SSaanntt  IIssccllee, des de l’avinguda
Primavera fins al carrer Mare de Déu del Pilar

(vorera esquerra).
PPgg  ddee  CCoorrddeelllleess, entre els carrers Santa

Marcel·lina i Bonasort 
(vorera costat esquerra). 

ZZoonnaa  BBòòbbiillaa
204  m2

ZZoonnaa  SSeerrrraappeerreerraa
1152 m2

ZZoonnaa  XXaarraauu
97 m2

ZZoonnaa  BBaannúúss  BBoonnaassoorrtt
CCeerr..ddaannyyoollaa  22000000

3068 m2

Les actuacions a les diferents zones responen a criteris d’ús i estat actual de les voreres. A aquestes actua-
cions s’afegeixenlas que es fan i es faran amb personal propi, es a dir, brigada municipal d’obra i plans d’o-
cupacio. 

Zona Banús-Bonasort
Cerdanyola 2.000

Mitges rotondes existents a la ccrruuïïllllaa  ddeellss  
ccaarrrreerrss  SSaanntt  CCaassiimmiirr  aammbb  FFrraannccoollíí..

MMeerrccaatt  SSeerrrraappeerreerraa zona entre illes de cases.
CCaarrrreerr  SSaannttaa  MMaarrcceell..lliinnaa, des del número 18

fins a la cruïlla amb el carrer Sant Antoni 
vorera esquerra. 

CCaarrrreerr  FFrraannccoollíí des de carrer Torrent. 
fins carrer Pintor Togores.

CCaarrrreerr  TToorrrreenntt des de Santa Marcel·lina 
fins a carrer Bonasort.

CCaarrrreerr  PPiinnttoorr  TTooggoorreess des del Carrer Bonasort
fins al carrer Felicià Xarau

(vorera dels números senars).

Zona Bòbila
CCaarrrreerr  CCaammpp vorera dels números parells 

entre el carrer Galícia i el carrer  
Sebastià Garriga.

Zona Xarau
CCaarrrreerr  ddee  BBaaqquuéé  

vorera dels números parells, des del número
6 fins a la cantonada. 
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Urbanisme

La plaça Penedès es transforma

S'han iniciat les obres de reurbanitza-
ció de la plaça Andorra i del carrer
Maresme, al barri de Cerdanyola
2000.
La reforma consisteix bàsicament en
la substitució dels paviments, la reno-
vació de l'enllumenat, instal·lant llu-
minàries de tecnologia led, la substi-
tució del  sauló de la zona de jocs
infantils per un terra de cautxú, la cre-
ació d'una nova àrea de jocs infantils
per als infants més petits, la renova-
ció de l'arbrat i la millora de la reco-
llida d'aigües pluvials.

Obres de reurbanització a la plaça
d'Andorra i al carrer del Maresme

La plaça Penedès, al barri de Cerdanyola 2000, canviarà
substancialment el seu aspecte. Properament s'iniciaran
les obres de reforma de la plaça que consisteixen en la mi-
llora de l'accessibilitat, suprimint barreres arquitectòni-
ques, i en la millora de la recollida i evacuació d'aigües plu-
vials. 
També es preveu la substitució de l'arbrat, de l'enllumenat,
dels paviments i del mobiliari urbà. Es modifiquen els ni-
vells del paviment i els accessos als edificis de manera que
es podrà gaudir d'un espai de plaça més gran i ampli. Cal
destacar la geometria i composició del paviment, que do-
narà una qualitat i personalitat especial a aquesta plaça.

Actuacions en diverses fases
Les actuacions a Cerdanyola 2000 s'estan executant en di-
verses fases. La primera fase va consistir en la construcció
d'un col·lector que recull les aigües que arriben a
Cerdanyola 2000 i les envia directament al riu, evitant així
les inundacions al barri. 
La segona fase consisteix en la remodelació de les places
interiors. En aquesta segona fase s'ha treballat, en primer
lloc, en la remodelació de les places que no tenen aparca-
ments a sota: plaça Empordà (obra finalitzada), la plaça
Andorra i el carrer Maresme (en execució) i plaça Penedès
(a iniciar properament) i, finalment, en les places que tenen
aparcaments a sota.

Imatges virtuals del projecte

Obres de reurbanització a la plaça d’Andorra



Cerdanyola ja té el seu Consell d’Infants.
Coincidint amb el Dia Internacional de la
Infància, la sala de plens de l’Ajuntament aco-
llia la constitució oficial d’aquest òrgan inte-
grat per nens i nenes de 5è i 6è de les escoles
de la ciutat escollits d’entre els infants del ci-
cle superior dels seus centres.
El Consell, que funcionarà com a òrgan asses-
sor de l’Alcaldia, es reunirà periòdicament i
treballarà les propostes que sorgeixin del propi
consell així com els encàrrecs que els pugui fer
el govern municipal.
Després de la constitució formal del Consell,
els membres ja van sortir amb un encàrrec per
part de l’alcaldessa, Carme Carmona: lliurar
als Reis Mags una carta de desigs per a
Cerdanyola quan visitin la ciutat durant la
Cavalcada i treballar propostes sobre els parcs
infantils, com haurien de ser i quins aspectes
s’han de millorar.

Eina de participació
El Consell d’Infants és una eina de participació
dels nens i nenes en la vida de la ciutat: eess  rreeuu--
nneeiixxeenn  ppeerr  ppaarrllaarr,,  ppeerr  pprreesseennttaarr  pprrooppoosstteess  ii  ddoo--
nnaarr  ooppiinniioonnss  ii  vviiggiilleenn  qquuee  eess  rreessppeeccttiinn  eellss  sseeuuss
ddrreettss..
El govern municipal es mostra il·lusionat amb
un projecte on es parlarà de la ciutat des del
punt de vista dels infants, aportant la seva vi-
sió i treballant la construcció col·lectiva, la par-
ticipació i la democràcia.
El Consell representa a tots els nens i nenes de
Cerdanyola que aportaran les seves idees per
millorar la ciutat, la qual cosa permetrà obte-
nir de primera mà la visió que tenen del muni-
cipi a través de les seves propostes. 
Els infants fins a 6è de primària (11-12 anys)
representen el 12% de la ciutadania de
Cerdanyola i, per això, és molt important la
seva opinió.
Tots els participants van rebre material de tre-
ball per a la seva nova tasca com a membres
del consell i també una samarreta identifica-

tiva de la seva pertinença a aquest òrgan que
hauran de portar posada quan el dia de la
Cavalcada de Reis facin arribar a Ses
Majestats una carta de desigs per a la ciutat
que hauran elaborat entre tots.

Il·lusió dels consellers i
conselleres
Els consellers i conselleres es van mostrar
molt il·lusionats de poder formar part del pro-
jecte i van fer les primeres aportacions com a
representants de les seves escoles, com ara
aarrrreeggllaarr  lleess  vvoorreerreess,,  ppoossaarr  mmééss  vviiggiillàànncciiaa  aallss
ppaassssooss  ddee  vviiaannaannttss  ddaavvaanntt  lleess  eessccoolleess,,  oorrggaanniitt--
zzaarr  mmééss  aaccttiivviittaattss  ppeerr  aallss  iinnffaannttss  ddee  88  aa  1122
aannyyss  ii  bbaaiixxaarr  eellss  pprreeuuss  ddee  sseerrvveeiiss,,  ccoomm  eell  ddee
ll''EEssccoollaa  ddee  MMúússiiccaa, perquè hi pugui accedir to-
thom qui ho vulgui.
Per tal de recollir les propostes dels nens i ne-
nes de la ciutat, a cada centre hi haurà una
bústia del Consell. La implicació dels tutors i
tutores de totes les classes del centre és im-
prescindible per dinamitzar i canalitzar les pro-
postes. Igualment, el Consell disposarà d’un
espai web on es podrà seguir la seva activitat.

Es crea el Consell d’Infants

El Consell funciona 
com a òrgan assessor
de l’Alcaldia, treballant
en les propostes que
sorgeixin del propi
consell, així com en els
encàrrecs que els pugui
fer el govern municipal

Opinions d’algunes 
de les noves conselleres

CCoonnsseelllleerraa  
VVaanneessaa  CCaallddeerróónn  
“És una molt bona idea que els nens i
les nenes participin amb les seves
aportacions per millorar la ciutat per-
què veuen les coses des del seu punt
de vista”.

CCoonnsseelllleerraa  
NNooeelliiaa  GGaarrccééss
“És molt important ajudar en el que si-
gui per a millorar la ciutat, indepen-
dentment de l’edat que es tingui..”

Cerdanyola ha participat en el XIII Congrés
Internacional de Ciutats Educadores que s’ha
desenvolupat a Barcelona sota el lema "Una
ciutat educadora és una ciutat que inclou".
La nostra ciutat ha estat present amb el pro-
jecte "Cerdanyola, tothom”. Activitats educati-
ves per a la inclusió" centrada en dos aspec-
tes: la participació de les persones amb
discapacitat a les activitats del programa
Cerdanyola Educa, per una banda, i les activi-
tats orientades a la visibilització de la diversi-
tat funcional dins d'aquest mateix programa,
per una altra.
L’objectiu del congrés ha estat reflexionar so-
bre com evitar el risc d’exclusió social, a partir
de projectes transversals relacionats amb l’e-
ducació, i que impliquen tant l’administració
com la societat civil.

Presents 
al Congrés
Internacional 
de Ciutats
Educadores

La regidora, Maria Reina va representar la nostra ciutat 

Participació
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El Projecte Educatiu de ciutat 
inicia el seu camí
El proper dissabte 24 de gener l'Ateneu acollirà la jornada de presenta-
ció del Projecte Educatiu de Cerdanyola. Totes les persones de
Cerdanyola estan convidades a participar-hi.
Cerdanyola del Vallès, com a ciutat educadora, té un llarg recorregut en
la dinamització i la innovació en l'àmbit educatiu, que s'ha concretat al
llarg del temps en accions molt diverses: la dimensió educativa d'equi-
paments de la ciutat, com l'Ateneu i el Casal de Joves; l'organització
d'activitats de participació com van ser les Jornades de Mares i Pares a
l'escola;  la creació de centres educatius com l'escola La Sínia, l'escola
de música Aulos o les escoles bressol municipals; o la implicació en mo-
viments com l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Amb el
temps, moltes ciutats han anat articulant totes aquestes propostes a
través dels seus Projectes Educatius de Ciutat. 

Carta ciutat educadores
L'any 1990 Cerdanyola va ser una de les primeres ciutats en signar la
Carta de Ciutats Educadores, que es fonamenta en la Declaració
Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Convenció sobre els Drets
de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a
Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural
(2001). L'any 2004, Cerdanyola es va adherir al Manifest de ciutats
compromeses amb el desenvolupament de projectes educatius de ciu-
tat, comprometent-se a impulsar l'elaboració del seu propi projecte, que
ara engeguem.  
El Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) és un pas més en la millora
contínua d'una ciutat que educa i que promou la innovació, la participa-
ció i la corresponsabilitat institucional i de la ciutadania. El PEC ha d'es-
devenir una eina útil per a la reflexió, el debat, el compromís i el con-
sens, vinculant tres àmbits clau: la ciutat, l'educació i la participació
ciutadana. 
Busca el compromís ciutadà amb l'educació. UUnnaa  eedduuccaacciióó  eenntteessaa  ccoomm
uunn  pprrooccééss  ppeerrmmaanneenntt  dd''aapprreenneennttaattggee,,  aall  llllaarrgg  ii  aammppllee  ddee  ttoottaa  llaa  vviiddaa  ii
qquuee,,  ppeerr  ttaanntt,,  hhaa  dd''aannaarr  mmoolltt  mmééss  eennllllàà  ddeellss  cceennttrreess  eedduuccaattiiuuss. El PEC és
un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els va-
lors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats
necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant.
L'educació és un procés que s'estén al llarg de tota la vida. La ciutat s'ha

de convertir en un espai educador, coordinat entre els agents i els es-
pais del territori. Tots els  centres, les associacions, les entitats, les em-
preses i les administracions que d'una manera o altra tenen a veure
amb el món de l'educació -entesa en sentit ampli i atemporal- tenen un
lloc en el PEC. Per a ser efectiu, aquest procés ha de comptar necessa-
riament amb la participació de les persones de la ciutat.  
Es tracta de crear entre tots i totes un projecte comú, que serveixi per
coordinar els recursos educatius disponibles a la ciutat, per recollir i va-
lorar les perspectives i les propostes i definir quin model de ciutat vo-
lem, elaborant propostes i creant complicitats i compromisos perma-
nents, dinàmics i compartits. 

DDiissssaabbttee,,  2244  ddee  ggeenneerr,,  ddee  1100  aa  1144  hhoorreess  
Primera sessió de treball del Projecte Educatiu de
Cerdanyola.  
Totes les persones interessades es poden ins-
criure a través del formulari que trobareu al portal
d'educació
wwwwww..cceerrddaannyyoollaa..ccaatt
o enviant un correu a:
ddiinnaammiiccaaeedduuccaattiivvaa@@cceerrddaannyyoollaa..ccaatt..

Educació
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Opinió

FRANCISCO ORTIZ

Cerdanyola vista pels infants

MANUEL BUENAÑO

Un cambio más que necesario

En apenas cinco meses, concretamente el 24 de
mayo de 2015, los ciudadanos de Cerdanyola debe-
rán ir a las urnas, para votar quienes serán sus re-
presentantes en el Ayuntamiento los próximos cua-
tro años. Desde el inicio de la democracia nuestra
ciudad ha sido gobernada por PSC-Els Verds e ICV-
EUiA, con el apoyo de CIU a ambas formaciones, e
incluso ERC formó parte del gobierno. EEssttooyy  ttoottaall--
mmeennttee  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  ddee
CCeerrddaannyyoollaa  vvaann  aa  aappoossttaarr  ppoorr  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ggoo--
bbiieerrnnoo..
EEss  ppaallppaabbllee  llaa  ffaallttaa  ddee  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ggoo--
bbiieerrnnoo,,  ssóólloo  hhaaccee  ffaallttaa  ddaarrssee  uunnaa  vvuueellttaa  ppoorr  llooss  ddiiffee--
rreenntteess  bbaarrrriiooss,,  ppaarraa  vveerr  ccoommoo  ttiieenneenn  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd
ddee  aabbaannddoonnaaddaa. En la actualidad nuestra formación
cuenta con un equipo comprometido y totalmente
capacitado para impulsar los cambios que necesita
nuestra ciudad. Queremos que Cerdanyola se con-
vierta en un municipio referente en nuestra co-
marca y en toda la Provincia de Barcelona, puesto
que dispone de potencial humano, social, empresa-
rial, etc…, para conseguir nuestro objetivo.
DDeebbeemmooss  rreeccoorrddaarr  qquuee  PPSSCC,,  IICCVV  yy  CCiiUU  hhaann  ssuubbiiddoo  eell
IIBBII  ccaassii  uunn  4400%%  eenn  aappeennaass  ccuuaattrroo  aaññooss..  UUnnaa  aauuttéénn--
ttiiccaa  bbaarrbbaarriiddaadd.. Los distintos equipos de gobierno,
supuestamente gobiernos de izquierdas, lo único
que han conseguido es que nuestros ciudadanos, la
mayoría personas trabajadoras, estén pagando uno
de los IBI más altos de toda la Provincia de
Barcelona, subidas que tuvieron la oposición del PP.
Llevamos meses insistiendo al Gobierno Municipal
en la necesidad de que solicite  urgentemente una
revisión catastral de los valores, sin que nuestras
peticiones recibieran respuesta positiva. Ahora que
se acercan las elecciones municipales, es cuando
entran  las prisas, y, al parecer, finalmente, ya lo han
solicitado. 
LLaa  sseegguurriiddaadd  ddee  nnuueessttrrooss  cciiuuddaaddaannooss  eess  uunnaa  pprreeoo--
ccuuppaacciióónn  mmaayyúússccuullaa  ppaarraa  nnoossoottrrooss. Por eso cree-
mos necesario actuar con firmeza contra la delin-
cuencia y el incivismo, incrementando la plantilla
de la Policía Local y solicitar mayor dotación policial
de Mossos d'Esquadra. Una de nuestras propuestas
será implantar la policía de barrio. He denunciado
en numerosas ocasiones qquuee  nnoo  ppuueeddee  nnuueessttrraa  cciiuu--
ddaadd  ppeerrmmiittiirrssee  nnoo  aapprroobbaarr  uunnaa  nnuueevvaa  OOrrddeennaannzzaa  ddee
CCiivviissmmoo  ppoorr  llooss  ggrraavveess  ccoommpplleejjooss  ddee  PPSSCC--EEllss  VVeerrddss
ee  IICCVV--EEUUiiAA.. Los delincuentes e incívicos, que afortu-
nadamente son la gran minoría de ciudadanos, de-
ben ser sancionados de forma contundente y deben
ser conscientes de que el Ayuntamiento perseguirá
las actuaciones delictivas e incívicas.

Cerdanyola ja compta amb el seu Consell d'Infants, la
creació del qual està recollida en la Llei dels drets i
oportunitats en la infància i l'adolescència. Els ajunta-
ments tenim la obligació de crear i facilitar espais de
participació territorial, i en el cas de Cerdanyola el 12%
de la població la conformen els petits de fins a 6è de
primària. SSóónn  vveeuuss  aa  tteenniirr  mmoolltt  eenn  ccoommppttee  ppeerr  llaa  sseevvaa
iimmpplliiccaacciióó  eenn  llaa  mmiilllloorraa  ii  mmaanntteenniimmeenntt  ddee  llaa  cciiuuttaatt..

Per això, el Consell d'Infants està format per una qua-
rantena d'alumnes de 5è i 6è de primària d'escoles de
la ciutat i pretén ser una eina de participació dels in-
fants en la vida de la ciutat. SSóónn  uunn  eexxeemmppllee  ddee  ddeemmoo--
ccrrààcciiaa  ppeerrqquuèè  hhaann  eessttaatt  eessccoolllliittss  ppeellss  sseeuuss  pprrooppiiss  ccoomm--
ppaannyyss.. Tenen la missió de vigilar l'acompliment dels
seus drets en tots els àmbits, de fer els encàrrecs que
els encomani el govern municipal i de formular propos-
tes al govern perquè s'estudiïn. 
De fet, aquest òrgan de nova creació ddóónnaa  aallss  iinnffaannttss  ii
aaddoolleesscceennttss  ll''ooppoorrttuunniittaatt  dd''aaffaavvoorriirr  llaa  ccoonnvviiccèènncciiaa  ii  llaa
iinntteeggrraacciióó  ccuullttuurraall  eenn  ll''ààmmbbiitt  vveeïïnnaall  ii  llooccaall. I per fer-ho
possible, cal el compromís de tots els grups municipals
pel seu correcte funcionament i la seva continuïtat. 
Gràcies a aquest Consell estem formant entre tots una
generació de ciutadans implicats en la millora de la
seva ciutat, de manera consensuada i democràtica. EEllss
mmééss  jjoovveess  tteenneenn  uunnaa  eexxppeerriièènncciiaa  ddee  llaa  cciiuuttaatt  qquuee  ppoott
eennrriiqquuiirr--nnooss  aa  ttoottss  pplleeggaattss.. Aquest és un projecte que
requereix de la participació dels nens i nenes, dels tu-
tors i les tutores, i de tots els agents del món educatiu. 
Mireu, per exemple, el pprriimmeerr  eennccààrrrreecc que han rebut
del govern: els membres del Consell d'Infants han de
fer pprrooppoosstteess  ppeerr  mmiilllloorraarr  eellss  ppaarrccss  ddee  llaa  nnoossttrraa  cciiuuttaatt.
Des de la seva mirada de ciutadans de present i futur,
tenen l'encàrrec de fer una ciutat més justa, més cí-
vica, més amable. I per la seva banda, eellss  ccoonnsseelllleerrss  jjaa
hhaann  ffeett  lleess  sseevveess  pprrooppoosstteess perquè el govern actuï en
alguns àmbits: arranjar les voreres, augmentar la vigi-
lància policial a les escoles en horaris d'entrada i sor-
tida, organitzar més activitats per a nens d'entre 8 i 12
anys i abaixar el preu d'alguns serveis. Entre tots ens re-
troalimentem amb suggeriments que només faran de
Cerdanyola una ciutat molt més adaptada als seus ciu-
tadans, pensada per i per a tots. 
Des de la seva experiència diària a la ciutat aquests jo-
ves ens poden aportar moltíssim perquè llaa  sseevvaa  mmii--
rraaddaa  ssuuppoossaa  llaa  vviissiióó  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  ddeemmàà  pprreennddrraann  eell
nnoossttrree  rreelllleeuu.. És hora de treballar per fer una
Cerdanyola més justa i més acollidora, hem de sumar
esforços i el Consell d'Infants és una gran oportunitat
per fer-ho possible. No la desaprofitem i eennccoorraattggeemm
eellss  nnoossttrreess  jjoovveess  aa  iimmpplliiccaarr--ssee  eenn  llaa  mmiilllloorraa  ddee  llaa  sseevvaa
cciiuuttaatt..  

JORDI MIRÓ

Els nens i les nenes tenen veu!

Donem la benvinguda al nou CCoonnsseellll  dd''IInnffaannttss  ddee
CCeerrddaannyyoollaa.. Aquesta iniciativa s'ha pogut portar a
terme gràcies a la feina feta els dos darrers cursos
liderada per la regidora d'educació per a realitzar
el Projecte Educatiu de Ciutat  i per a impulsar el
Consell d'Infants del que ara veiem el naixement.
Des d'ICV-EUiA n'estem satisfets ja que d'aquesta
manera hem pogut aconseguir que els nens i ne-
nes també tinguin veu al consistori.
És dins la lògica de la ciutat educadora que es pot
explicar la filosofia d'aquest consell. Una ciutat
que té vocació educadora és aquella que entén
que tothom educa i s'educa durant tota la vida.
Des d'aquest punt de vista, eell  ccoonnsseellll  dd''iinnffaannttss  ééss
uunn  òòrrggaann  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  qquuee  eessttàà  ffoorrmmaatt  ppeerr  nneennss
ii  nneenneess  ddee  ddeeuu  aa  ddoottzzee  aannyyss  qquuee  ss''hhaann  eessccoolllliitt  aa  ttoo--
tteess  lleess  eessccoolleess  ddeell  mmuunniicciippi i que es reuneix periò-
dicament per a abordar diferents temes de la ciu-
tat. No és només un espai de participació que vol
treballar amb el concepte democràtic de represen-
tació i decisió col·lectiva, sinó que també és un ob-
servatori de la ciutat.
En paraules d'en Jaume Cela a la presentació d'i-
nici de curs 2014-2015, "el que hem de fer amb el
Consell d'Infants és escoltar als nens i a les ne-
nes". Estem plenament d'acord amb aquesta opi-
nió, perquè aquesta és la raó de ser del consell: es-
coltar amb molta atenció el que diuen els nostres
nens i nenes escollits per representar als seus
companys. Aquesta escolta cal que sigui ben ac-
tiva i que els representants polítics, que estem per
això, ens posem al servei de cada una de les peti-
cions que ens faci aquest Consell d'Infants. 
Els nostres fills i filles ens ensenyen moltes coses
cada dia. D'això va aquest consell d'infants, de la
diferent perspectiva que tenen els nois i noies so-
bre la ciutat, amb una mirada diferent, amb la que
es poden detectar aquells aspectes i temes millo-
rables del municipi que passen desapercebuts
pels adults. Endavant amb la feina i enhorabona. 
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Opinió

Quan fa uns anys vam proposar la creació del
Consell dels Infants, ho vam fer amb la idea que la
veu dels nens i nenes de la ciutat pogués expresar-
.se. Que la ciutat es podés beneficiar de la opinió i
de les propostes dels més joves, i ho puguessin fer
amb el seu llenguatge, amb els temes que ells
prioritzessin i amb els mètodes de treball que ells
decidicin. Avui el Consell està oficialment consti-
tuït, i ddeess  ddee  CCiiUU  vvoolleemm  ffeelliicciittaarr  ttoottss  eellss  nneenneess  ii  nnee--
nneess  qquuee  eenn  ffoorrmmeenn  ppaarrtt  ii  eennccoorraattjjaarr--llooss  aa  ttrreebbaallllaarr
ddee  vvaalleenntt  ii  ffeerr--ssee  eessccoollttaarr..

Més enllà de les propostes que poden fer els nens
i nenes i que haurem de garantir que es facin reali-
tat, el Consell també haurà de servir per apropar
la infancia a la vida municipal, al compromís amb
la seva ciutat i a la vida política i institucional. No
és menor aquesta qüestió. En un temps de certa
distancia de la ciutadania amb la vida política, al-
menys en alguns aspectes, és molt important que
els nens i nenes vegin en les institucions democrà-
tiques la fantástica eina que són per millorar la re-
alitat. I fer-ho des de la participació compromesa,
els valors de la discussió i el debat i la dificultat de
fer propostes viables. Fer-ho des del debat entre la
pluralitat i amb l´esforç que implica el posar-se
d´acord i construir majories.
AA  ttoottss  eellss  nneennss  ii  nneenneess  ddee  llaa  cciiuuttaatt::  EEnnddaavvaanntt  ii  qquuee
ffééuu  bboonnaa  ffeeiinnaa!!!!!!

ALFONS ESCODA 

El consell Municipal d’Infants

POL RIBAS

Garantir els drets dels infants 
i adolescents

HELENA SOLÀ

Comencem a fer política per les 
persones amb les persones

Celebrem la creació del Consell Municipal de la
Infància. Si volem ciutadans crítics cal començar do-
nant un paper actiu als nostres infants i el consell
pot ser una bona eina.  
Ara bé, la reeaalliittaatt  ééss  qquuee  aaccttuuaallmmeenntt  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee
ccoonnsseellllss  ssóónn  uunn  ttrriisstt  eessppeeccttrree  ddeell  qquuee  ppooddrriieenn  sseerr.
Incloent pel fracàs que va suposar intentar fer un
procés participatiu per treballar el Reglament
Orgànic Municipal. Per no parlar de la utilització obs-
cena d'alguns consells per informar de les decisions
quan ja han estat preses o relegant-los a tractar te-
mes secundaris. Siguem realistes. Molta gent que
destaca per ser activa en associacions i entitats lo-
cals els veu inoperants quan no una pèrdua de
temps.
A Esquerra sí ens creiem que la política local s'ha de
fer amb la gent, informant-la, consultant-la, escol-
tant-la, debatent i tenint en compte les diferents opi-
nions abans de prendre una decisió. Aquí és on els
consells poden tenir un paper clau. I perquè això si-
gui així cal canviar-los de socarrel.
EEllss  CCoonnsseellllss  MMuunniicciippaallss  nnoo  hhaann  ddee  sseerr  uunnaa  eeiinnaa  ddee
pprrooppaaggaannddaa  qquuee  eess  ppoott  ccoonnvvooccaarr  uunn  oo  ddooss  ccooppss  ppeerr
mmaannddaatt  nnoommééss  ppeerr  ffeerr--ssee  llaa  ffoottoo. Han de ser convo-
cats amb una periodicitat raonable de forma ordinà-
ria i extraordinàriament abans de prendre cap deci-
sió rellevant que els afecti. 
Els Consells han d'estar formats per gent estreta-
ment vinculada amb el sector, ja sigui medi am-
bient, cultura, ensenyament, o infància. Davant un
tema rellevant s'ha de poder debatre i emetre un in-
forme preceptiu, no vinculant, però imprescindible
per adjuntar a l'expedient abans de prendre cap de-
cisió executiva o ser portat al ple.
LLeess  iinniicciiaattiivveess  qquuee  ssuurrttiinn  ddeellss  CCoonnsseellllss  hhaauurriieenn  ddee
ppooddeerr  eennttrraarr  ccoomm  aa  mmoocciioonnss  aallss  pplleennaarriiss evitant que
siguin els partits que ho vehiculin. 
CCaall  qquuee  lleess  ppeerrssoonneess  eenn  ssiigguuiinn  lleess  pprroottaaggoonniisstteess. La
participació dels partits als Consells és necessària i
oportuna però no pot fer ombra al paper d'entitats i
associacions. Els membres designats pels partits
han de tenir veu però no vot perquè, si s'escau, ja els
tocarà votar les decisions al plenari municipal.
És molt fàcil omplir-se la boca de participació i de de-
nunciar la llunyania entre la política i la ciutadania,
però la realitat són els fets, i en l'àmbit dels Consells
Municipals costa trobar  exemples pràctics entre tan-
tes declaracions de bones intencions. Tant de bo el
nou Consell Municipal serveixi per visibilitzar, escol-
tar i atendre els infants. Des d'ERC ens comprome-
tem a donar-li continuïtat després de les properes
eleccions si està a les nostres mans.

SS''hhaa  ccoonnssttiittuuïïtt  eell  CCoonnsseellll  dd''IInnffaannttss  ddee  CCeerrddaannyyoollaa,
complint així una part dels compromisos presos al
Ple municipal de novembre de 2012, on es va
aprovar una moció, que aportava el nostre grup
municipal, en defensa dels drets dels infants i ado-
lescents. EEnnss  ssoorrpprreennddrraann  mmoolltt  ggrraattaammeenntt  lleess  rree--
fflleexxiioonnss  ii  aappoorrttaacciioonnss  qquuee  hhii  aappoorrttaarraann..  EEnnss  ssoorr--
pprreennddrràà  llaa  sseevvaa  eessppoonnttaanneeïïttaatt,,  eell  sseeuu  sseennttiitt  ccrrííttiicc  ii
lleess  sseevveess  rreefflleexxiioonnss  ppeerrssoonnaallss,,  qquuee  ssoovviinntt  vvaann  mmoolltt
mmééss  eennllllàà  ddee  lleess  qquuee  ffeemm  lleess  ppeerrssoonneess  aadduulltteess..
HHaauurreemm  ddee  ssaabbeerr  eessccoollttaarr  qquuiinnss  ssóónn  eellss  sseeuuss  iinnttee--
rreessssooss  ii  ssaabbeerr  rreeccoolllliirr--llooss,,  ii  dduurr--llooss  aa  bboonn  tteerrmmiinnii
ppeerr  nnoo  ddeeffrraauuddaarr--llooss..
LLaa  pprrooppoossttaa  ddeell  CCoonnsseellll,,  ppeerròò,,  eerraa  uunnaa  eennttrree  dd''aall--
ttrreess  qquuee  ccoonntteenniiaa  llaa  mmoocciióó  qquuee  vvaa  pprreesseennttaarr
CCoommpprroommííss  ppeerr  CCeerrddaannyyoollaa  ii  qquuee  aannaavvaa  mmoolltt  mmééss
eennllllàà, tot plantejant un procés participatiu ampli
per reflexionar sobre el camí a seguir en les políti-
ques d'infància del municipi. Hores d'ara, no tenim
constància que tot plegat s'estigui fent amb la par-
ticipació necessària dels sectors, entitats i asso-
ciacions implicades, justament en un àmbit en el
que tenim moltes possibilitats, si l'equip de govern
volgués aprofitar-les.
Les polítiques educatives i socials en benefici dels
nostres infants i joves han de ser un projecte de fu-
tur i un compromís que vagi més enllà de la volun-
tat d'un determinat govern municipal. CCaall  ccoommpprroo--
mmííss  ii  ffeerrmmaa  vvoolluunnttaatt  ppeerr  dduurr  aa  tteerrmmee  uunn  ppllaa  llooccaall
dd''iinnffàànncciiaa  oonn  ss''iinntteeggrriinn,,  ddee  ffoorrmmaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa,,
ttoottss  aaqquueellllss  pprroojjeecctteess  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerriinn  ooppoorrttuunnss. I
que aquestes polítiques, que van a l'arrel i a la
base de l'atenció a les persones, es vegin reflecti-
des al pressupost municipal any rere any, amb la
concurrència de totes les administracions.
Potser per a l'equip de govern el centre obert del
carrer escoles és també una manera de dir que la
moció que va aprovar el ple s'està duent a terme,
però sabem en quin punt està el projecte? Amb
qui s'està comptant per bastir-ho? Es compliran
els terminis anunciats?
D'altra banda, més enllà de les propostes concre-
tes que es varen fer en aquell moment i que avui
recuperem, cal afegir tot allò que fa que una socie-
tat pugui dir que estima i aten els seus infants i jo-
ves, és a dir, assegurar els drets bàsics abans que
tot: ggaarraannttiirr  ppeeddiiaattrreess  ssuuffiicciieennttss  aa  llaa  ssaanniittaatt  ppúú--
bblliiccaa,,  uunnaa  eedduuccaacciióó  ppúúbblliiccaa  ddee  qquuaalliittaatt  ddeess  ddee  ll''eess--
ccoollaa  bbrreessssooll  ffiinnss  aa  llaa  uunniivveerrssiittaatt,,  aasssseegguurraarr  ll''aallii--
mmeennttaacciióó  bbààssiiccaa  ii  nneecceessssààrriiaa,,  uunnaa  eedduuccaacciióó  eenn  eell
lllleeuurree  ddee  qquuaalliittaatt......ii  ttoott  aallllòò  qquuee  eellss  aajjuuddii  aa  ccrrééiixxeerr  ii
aa  sseerr  ffeelliiççooss..







Dona

Voluntat col·lectiva per eradicar la 
violència vers les dones 
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Centenars d’espelmes van il·luminar la plaça de Francesc Layret en una
mostra de la voluntat col·lectiva ciutadana per lluitar i fer desaparèixer
la violència masclista de la nostra societat. L’Escola Municipal de
Música, Aulos, s’encarregava de l’acompanyament musical d’una jor-
nada en la que es feia lectura d’un manifest que posava de relleu la
manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat femenina, la vulne-
ració dels drets fonamentals de les dones i reivindica els recursos ne-
cessaris per prevenir, perseguir, pal·liar i reparar els efectes de la violèn-
cia de gènere.
L’alcaldessa i dues representants de les entitats Dones Feministes El
Safareig i Dones per la Igualtat van llegir el manifest a la sala de plens. 

Ampli programa d’activitats
A banda de l’acte central, la jornada per l'eradicació de la violència vers
les dones va comptar amb un seguit d'activitats. Una d'elles, la constitu-
ció d'un espai de reflexió i debat per parlar de violències sexuals, entre
aquestes es pot destacar una trobada que incidia en aquesta problemà-
tica de la mà de persones expertes en la matèria aprofundint en les di-
ferents manifestacions de la violència, les seves arrels i possibles solu-
cions.
Algunes dades que es van posar de manifest al llarg de les jornades
confirmen la necessitat de seguir treballant per l’eradicació de la violèn-
cia vers les dones. (veure quadre adjunt)
unes xifres esfereidores que demostren que la violència envers les do-
nes no és un fenomen infreqüent i té un caràcter planetari amb múlti-
ples conseqüències en la salut mental i física.  Es va fer palesa la preo-
cupació per nous àmbits on es detecta violència sexual, (les noves
tecnologies, xarxes socials i espais d'oci. En aquest àmbit va quedar clar
que cal buscar solucions i respostes amb un compromís de les adminis-
tracions i també dels professionals que treballen en elles.

Creant espais de reflexió i debat
El programa organitzat té dos objectius. D'una banda, expressar com a
ciutat el rebuig a la violència vers les dones i, d'altra, fer una reflexió i
enfortir els vincles dels professionals que treballen en aquest àmbit.
Una de les manifestacions de la violència de gènere més habituals és la
violència sexual; una realitat dolorosa i massa sovint silenciada de la
que és necessari parlar i reflexionar en espais com el que es crea a
Cerdanyola.
Només si avancem més enllà en la prevenció i aprofundim en l’origen
del problema, serà possible aconseguir algun dia una societat lliure de
violència.

AAllgguunnss  eexxeemmpplleess::

UUnn  77,,22%%  ddee  lleess  ddoonneess  mmaajjoorrss  ddee  1155  aannyyss  aall  mmóónn  hhaann  eessttaatt  vvíícc--
ttiimmeess  dd''aallgguunnaa  aaggrreessssiióó  sseexxuuaall  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  sseevvaa  vviiddaa

Segons un estudi fet sobre dones usuàries de 24 centres d’as-
sistència aa  CCaattaalluunnyyaa uunn  3377%%  dd’’eelllleess  vvaann  aaddmmeettrree  hhaavveerr  ppaattiitt
aallgguunn  ttiippuuss  dd’’aaggrreessssiióó  sseexxuuaall  dduurraanntt  llaa  sseevvaa  iinnffaanntteessaa  ii  aaddoo--
lleessccèènncciiaa. 

EEll  6655%%  dd’’aaqquueesstteess  ddoonneess  nnoo  hhaavviiaa  eexxpplliiccaatt  mmaaii  qquuee  hhaavviiaa  ppaa--
ttiitt  aabbuussooss  sseexxuuaallss..

NNoommééss  uunn  99%%  ddee  lleess  ddoonneess  qquuee  hhaann  ppaattiitt  aabbuussooss  hhoo  eexxppllii--
qquueenn, mentre la resta prefereix mentir, a elles mateixes i al
seu entorn, com a mecanisme de supervivència.

A dalt, espelmes a la porta de l’Ajuntament. A baix, actuació de l’escola de música i una de les xerrades
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Trobada de les ciutats catalanes 
de la “Red innpulso”

L’Associació Àmbit B-30 es situa
com un dels eixos industrials 
de referència

El darrer plenari del Consell General de
l’Associació Àmbit B-30 va servir per aprovar i
tractar, entre d'altres temes, l'informe de ges-
tió del 2014. També va servir per valorar la
feina dels grups de treball en el marc del pro-
jecte europeu RIS3. La posada en marxa del
projecte Fòrum B30.

DDeess  ddee  CCeerrddaannyyoollaa ddeell  VVaallllèès es va aprofitar
l'ocasió per rreeccoorrddaarr  qquuee  ll''eessttrraattèèggiiaa  ddeellss  mmuu--
nniicciippiiss  qquuee  ccoonnffoorrmmeenn  llaa  BB--3300  ééss  llaa  ccooooppeerraacciióó
ii  ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuuBB--3300  mmiilllloorraarr  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  vviiddaa
ddeell  mmééss  dd’’uunn  mmiilliióó  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  vviiuueenn  eenn
aaqquueesstt  ààmmbbiitt,,  generant llocs de treball, que
avantposin l'economia productiva per damunt

de l'economia especulativa, potenciant la inte-
rrelació del teixit productiu d'empreses i, so-
bretot, ggeenneerraarr  ooccuuppaacciióó..  Aquestes són les
prioritats fonamentals de l’associació.
El consell va tenir lloc a la masia de Can Coll,
un dels centres d'educació ambiental de refe-
rència del nostre territori per la seva ubicació a
la serra de Collserola i pel magnífic pla peda-
gògic que desenvolupa. La masia rep visites
diàries de més d'un centenar d'infants.

Una associació que aplega 23
municipis
L'Àmbit B-30 és una associació de 23 munici-
pis del Vallès Occidental, Oriental i el Baix
Llobregat que compta amb més d'un milió de
persones i 9 polígons industrials. 
Aprofitant la potencialitat que suposa la unió
dels municipis, l'organització té com objectiu
promoure el desenvolupament del territori a
través de la col·laboració entre empreses, cen-
tres d'investigació, universitats, ajuntaments,
organitzacions sindicals, organitzacions em-
presarials i governs, per promoure la zona in-
dustrial i tecnològica i posicionar-la com una
de les regions industrials amb més potenciali-
tat de Catalunya, Espanya i, fins i tot, del sud
d'Europa.

L’Ajuntament de Cerdanyola acompanyarà a 4 empreses
(PYME) de la ciutat a la 1a Trobada de ciutats catalanes
de la “Red Innpulso” que tindrà lloc a Terrassa el proper 5
de febrer.
Aquestes empreses podran ser assessorades per un cen-
tre tecnológic, reconegut pel ministeri d’Economia i
Competitivitat que té com a objecte col·laborar amb em-
presas i institucions afegint valor tecnolgic pel que fa a la
investigació i la innovació.
Si el projecte innovador de la PYME té opcions reals per
aconseguir el finançament europeu, el centre tecnològic
assessorarà a l’empresa sense cap cost i només cobraria
en cas d’aconseguir el finançament per al projecte.
Aquestes 4 empreses un cop hagin pugut fer valdre les seves propostes es
podran incorporar al “Proyecto Instrumento PYME 2020” que preveu un fi-
nançament de fins a 3 milions d’euros mitjançant subvencions  en tres fa-
ses: viabilitat, proves pilot i comercialització.

Característiques del projecte
La Comissió Europea (CE) dedicarà fins el 2020 prop del 20% del pressu-
post total d’aquest programa a les petites i mitjanes empreses europees.
L’Objectiu de la CE és donar suport a les PYMES europees més innovado-
res.

A través del Projecte “Instrumento PYME 2020” les petites i mitjanes empreses innovadores podran acce-
dira eines de finançament

Plenari de l’Associació Àmbit B-30 incorpora 23 municipis del Vallès Occidental, Oriental i del Baix LLobregat



31
7 

M
ed

i A
m

bi
en

t 1
6

Medi Ambient

Actuacions de millora a la riera 
de Sant Cugat
L’Ajuntament, conjuntament amb l’ACA ha
abocat els recursos necessaris per tal d’iniciar
els treballs de conservació, millora i manteni-
ment a la riera de Sant Cugat
L'objectiu de l'actuació és preservar la capaci-
tat i funcionalitat hidràulica del curs fluvial a fi
de reduir les afectacions negatives que es pu-
guin produir durant episodis d'avingudes en
nuclis poblats.

Eliminació de la canya americana 
L'actuació consisteix en l'eliminació d'una es-
pècie molt invasora, la canya americana, als
dos marges de la llera, en un tram d'uns 200m
aigües amunt de la passera de Sant Iscle. 
Per a l'eliminació de la canya no només s’ha
hagut de desbrossar, sinó que també s’han ex-
trets les arrels. Posteriorment s’han perfilat els
talussos i s’han plantat espècies arbustives au-
tòctones que no són tan invasores. 
També s’han retirat les terres acumulades als
ulls de la passera. Els excedents de terres que
es generin s'aprofitaran per a millorar el camí
d'accés als horts de Canaletes. No obstant, en
aquest últim punt en concret es fa necessària

una actuació més global per evitar els actuals
problemes d'erosió del marge dret de la llera i
de l'esmentat camí. Per això, per donar solució
a aquest problema, se sol·licitarà un nou ajut
per a aquesta zona a la propera convocatòria
d'ajuts de l'ACA del 2015.

De manera complementària a aquesta actua-
ció, s'han retirat diversos exemplars de pollan-
cres al marge dret de la riera de Sant Cugat, to-
cant la passera dels horts pel seu elevat risc de
caiguda. De fet un d'aquests exemplars ja va
caure durant les intenses pluges d'octubre.
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Societat

“Volem ser ciutat” crida unànim en el
Dia de les Persones amb Discapacitat

37.600€ d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI
A la convocatòria del 2014 d’ajuts econò-
mics a les famílies per al pagament de
l’IBI s’han presentat 516 sol·licituds de les
quals s’ha concedit l’ajut en 374 casos. Els
ajuts, que poden oscil·lar entre 68 i 237
euros, depenent del valor cadastral de l’-
habitatge, suposen un import de 37.600
euros. 
El 75% de la tipologia de nucli familiar que
més ha demanat l’ajut per al pagament de
l’IBI són famílies formades per 1 adult, per
2 adults i per 2 adults amb 2 menors.
Enguany, el barem que computava la suma
de rendes s’havia incrementat permetent
l’accés als ajuts a un major nombre de fa-
mílies. 

374 famílies es beneficien de la convocatòria d’aquest any 2014

La cançó “Al teu costat” a càrrec de la Coral Catalònia i el crit de “Volem
ser ciutat” van servir per  tancar l’acte de commemoració del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat a Cerdanyola. Una jor-
nada on es va fer la lectura del manifest commemoratiu a càrrec de les
entitats de la comissió de treball de l’Àmbit de la Discapacitat del
Consell Municipal de Promoció Social.
L’acte va comptar també amb l’enumeració de diferents persones amb
discapacitats del món de l’esport, de l’espectacle i de les ciències per
donar a entendre que tothom som necessaris a la societat.
EEllss  ppaarrttiicciippaannttss  vvaann  ddeemmaannaarr  qquuee  CCeerrddaannyyoollaa  ssiigguuii  ““uunnaa  cciiuuttaatt  aaccoollllii--
ddoorraa  ii  iinncclluussiivvaa,,  oobbeerrttaa  aa  lleess  ppeerrssoonneess  ii  ppeerr  aa  lleess  ppeerrssoonneess,,  pplluurraall  ii  qquuee
ss’’iinnvveennttii  ccaaddaa  ddiiaa  aammbb  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  ttootthhoomm””.
Les mateixes entitats destacaven “voler viure, voler ser i voler que, entre
tots i totes, fem la ciutat”.
El Dia de les Persones amb Discapacitat va comptar també amb un am-
pli programa d’actes que es van dur a terme al llarg del mes de novem-
bre entre els que destacava l’activitat "Tots som ciutat" celebrada du-
rant la Festa de la Tardor de Sant Martí.

Reivindicació per la inclusió en la societat
El 14 d'octubre de 1992 l'Assemblea General de les Nacions Unides va
declarar el 3 de desembre el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Aquesta jornada té com a objectiu reivindicar els drets d'a-
questes persones i fer una crida a l'acció per a la seva inclusió en la so-
cietat i en el desenvolupament.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de mil milions de
persones tenen algun tipus de discapacitat, el que representa un 15%
de la població mundial. La xifra continua augmentant com a conse-
qüència de l'envelliment de la població i l'increment de les malalties
cròniques, entre d'altres factors.
A Catalunya, segons l'Enquesta de salut (ESCA) de 2013, el 13,6% de la
població pateix alguna discapacitat (el 2% en persones d'entre 0 i 14
anys).
Les principals discapacitats en la població de 15 anys i més són similars
en homes i dones i estan relacionades amb limitacions importants del
moviment, problemes per caminar i dificultats greus per fer les feines
de la llar.

La Coral Catalonia va interpretar la canço “Al teu costat” com a cloendade l’acte commemoratiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
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Nous vehicles per a una mobilitat 
més sostenible
L’Ajuntament té durant un mes la possibilitat de comprovar l’eficiència del
transport sostenible.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha cedit a l’Ajuntament un vehicle
Renault ZOE, 100% elèctric fins el dia 30 de desembre de 2014 dins el
Programa de Mobilitat Zero Emissions. 
Segons el Pla d'Actuació Metropolitana 2011-2015, un dels objectius de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona és la pprroommoocciióó  ddeell  ttrraannssppoorrtt  ssoosstteenniibbllee  ii,,  ddee  mmaa--
nneerraa  mmééss  ccoonnccrreettaa,,  llaa  iinnttrroodduucccciióó  ddeell  vveehhiiccllee  eellèèccttrriicc.
L'AMB, en conveni amb l'empresa RENAULT España, S.A., té previst incentivar
l'ús de vehicles elèctrics com una de les millors solucions per reduir les emis-
sions de CO2 i contaminants, així com un mitjà de millora de l'eficiència energè-
tica en el transport. Les actuals polítiques energètiques tenen com a objectius
l'ús d'energies més netes, la promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica i el fo-
ment de l'ocupació d'energies renovables.
El desenvolupament d’aquest programa preveu el préstec gratuït de vehicles
elèctrics als Ajuntaments metropolitans durant un període prova per millorar el
coneixement de les característiques dels esmentats vehicles.
Aquest vehicle estarà a disposició dels serveis tècnics municipals que realizaran
una valoració del vehicle elèctric durant el préstec que serà recollida i analit-
zada per l'AMB.
Dins del mateix programa s’han cedit 5 bicicletes elèctriques que estan reparti-
des per diferents dependències municipals per facilitar la mobilitat dels treba-
lladors municipals.
En aquest cas la cessió es gratuïta i pasaran a ser de titularitat municipal.
AAqquueesstteess  aaccttuuaacciioonnss  pprreetteenneenn  aavvaannççaarr  ccaapp  aa  uunn  mmooddeell  ddee  mmoobbiilliittaatt  ssoosstteenniibbllee,,
ttaanntt  ddeess  dd''uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  mmeeddiiaammbbiieennttaall  ccoomm  eeccoonnòòmmiiccaa  ii  ssoocciiaall..

L’AMB cedeix un turisme i 5 bicicletes elèctriques

L’enllumenat a Montflorit guanya 
en eficiència energètica
En una primera fase, s'han iniciat els treballs
de substitució i millora de l'enllumenat públic
al barri de Montflorit, que s'estan executant
actualment i està previst acabin abans de fi-
nals d'any. 
En paral·lel es preveu començar els treballs de
renovació als barris de Montflorit Mig -
Pollancres, Guiera i Fontetes, que tindran una
durada aproximada de dos mesos. 
LLeess  oobbrreess  vvoolleenn  ddoonnaarr  ssoolluucciióó  aallss  ggrreeuuggeess  hhiiss--
ttòòrriiccss  ddeell  bbaarrrriiss,,  ll''eessttaatt  oobbssoolleett  ddee  llaa  sseevvaa  iinnss--
ttaall··llaacciióó  dd''eennlllluummeennaatt  ppúúbblliicc,,  qquuee  pprroovvooccaa  uunnaa
iill··lluummiinnaacciióó  ddeeffiicciieenntt  eenn  mmoolltteess  zzoonneess, a més
d'un excés de contaminació lumínica i un con-
sum energètic inadequat. Aquests fet, junta-
ment amb el mal estat de diversos punts de
llum (bàculs o columnes, llumeneres), fa ne-
cessària l'actuació per tal de garantir un servei
d'enllumenat públic que s'adeqüi a les neces-
sitats dels barris i els seus veïns. 
Les actuacions incloses dins les obres compre-
nen la ssuubbssttiittuucciióó  ccoommpplleerrttaa  ddee  mmééss  ddee  3300  ssuu--
ppoorrttss  ((ccoolluummnneess  oo  bbààccuullss))  ddeetteerriioorraattss,,  llaa  ssuubbss--
ttiittuucciióó  ddee  mmééss  ddee  115500  lllluummeenneerreess  oobbssoolleetteess,,
eell  ccaannvvii  ddee  mmééss  ddee  440000  llààmmppaaddeess,, i la incorpo-

ració d'equips electrònics de nova generació
que permeten adaptar el nivell lumínic al llarg
de les hores nocturnes. 
Cal destacar especialment la substitució de
làmpades de Vapor de Mercuri per làmpades
d'Hal·logenurs Metàl.lics (llum blanca), amb
una reducció de potència de més del 50%,
mantenint o fins i tot millorant el nivell lumínic
actual
Les actuacions comportaran una millora molt
destacable de l'eficiència energètica de la ins-
tal·lació, amb un estalvi estimat de més de
20.000 euros anuals per part de l'Ajuntament. 

Bona gestió per ajustar la
potència elèctrica de
l’enllumenat 
L'Ajuntament ha ajustat la potència elèctrica
contractada a la necessària per l'enllumenat
públic del municipi. Així s'ha pogut valorar en
els darrers Cercles Intermunicipals de la
Diputació de Barcelona, on es va poder com-
provar com CCeerrddaannyyoollaa  eennccaappççaallaa  llaa  ccllaassssiiffii--
ccaacciióó  ddee  ppoottèènncciiaa  ccoonnttrraaccttaaddaa  ssoobbrree  ppoottèènncciiaa
iinnssttaall··llaaddaa,,  aammbb  uunnaa  rrààttiioo  ddee  11,,11,,  ppeerr  ssoobbrree  ddee

llaa  mmiittjjaannaa  dd’’11,,55  ddeell  ttoottaall  ddee  mmuunniicciippiiss  qquuee  ppaarr--
ttiicciippeenn  eenn  ll''eessttuuddii..
Les actuacions per fer-ho possible no han su-
posat cap cost d'inversió per l'Ajuntament, i
han consistit en un estudi detallat de la potèn-
cia contractada en cada instal·lació, per ajus-
tar-la al màxim a la potència realment neces-
sària, amb una important reducció del cost del
subministrament elèctric. 

Espai Públic





Activitats diverses

1. Reconeixement als participants en els Special Olympics 2.Presentació de la nova imatges per als vehicles de neteja
3. Concert a l’església 4. Festa del civisme 5,6 i 7.  Sant Iscle 2014 8. Jocs Escolars 9.  Deu anys de Rotary a Cerdanyola

Cerdanyola, ciutat activa

1 2

3 4

5

8

6 7

9



V Milles nocturnes

Cross ciutat de Cerdanyola i cursa UAB

1. Sortida   2. Un moment de la cursa 3. Guanyador infantil. 4. Podium per a les fèmines més joves 5. Podium amb els
guanyadors absoluts amb Carme Carmona i Marc Guillamón

6. Sortida del Cross Ciutat de Cerdanyola 7. Podium per als més petits 8 i 9 Cursa i Caminada de l’UAB

Cerdanyola, ciutat activa

1

2 3

4 5

6 7

8 9



1. Cercavila 2. Diada Castellera 3. Pregó a càrrec de la colla gegantera 4. Actuació de corals 5. Actuació de Roger’s
Center 6. Correfoc 

1. Arbre de Nadal a la porta de l’Ajuntament  2. Cant coral de benvinguda al Nadal 12. Cant coral 4 i 5 Cant de nadales
dels més menuts

2

6

1

4

5

Sant Martí 

Nadal 2014 
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4

3

5

1 3
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FFIITT  FFeessttiivvaall
2266,,  2277  ii  2288  ddee  sseetteemmbbrree
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

Agenda

TTeeaattrree  ::  
PPeennssaammeennttss  sseeccrreettss
DDiivveennddrreess,,  2233  ddee  ggeenneerr..  2211hh
A càrrec d’Àlex Casanovas i
Mercè Pons. 
Direcció de Lluís Soler.
Preus: taquilla: 15 eur, 
anticipada: 12 eur, 
reduït: 10 eur.

DDiivveennddrreess  99  ddee  ggeenneerr
1155::3300  hh  Rebuda de la bandera infantil i celebració a La Sínia
2200::3300  hh.Pas de les banderes als banderers del 2015 a
l'Ateneu 

DDiissssaabbttee  1100  ddee  ggeenneerr
1111::3300hh. Taller de guarnir carros amb flors i verd a càrrec de
Bambalina, a la plaça de Sant Ramon
1111::3300  hh.. Lluparrets contra Guineuetes. IX Mostra de Jocs i
Esports Tradicionals a la plaça de Sant Ramon
12:30 h. Ball de la secció juvenil de l'Esbart Dansaire Sant
Marçal, a la plaça de Sant Ramon
1133::0000  hh.. Cucanya infantil, a càrrec de José Antonio Jiménez i
l'associació " Los Pedroches "

DDiiuummeennggee  1111  ddee  ggeenneerr
88::3300  hh. Matines galejadores amb els Trabucaires de
Cerdanyola.
99::0000  hh.. Concentració de la comitiva a casa del Banderer
2015 i entrega de les banderes
99::3300  hh.. Missa solemne cantada per la Coral Collserola a l'es-
glésia de Sant Martí.
99::0000  hh.. aa  1122::0000  hh. Concentració al carrer dels Artesans (Parc
Tecnològic). Esmorzar típic 
1122::0000  hh.. Inici de la Passada de Sant Antoni Abat
Sortida: Parc Tecnològic  Arribada: Plaça de l’Abat Oliba
1133::3300  hh.. Benedicció dels animals en passar per davant de la
plaça Abat Oliba i pagament del cens del pollastre
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TTrreess  TToommbbss  22001155

CCoonncceerrtt  dd’’aannyy  nnoouu
DDiiuummeennggee,,  44  ddee  ggeenneerr    1188..3300hh
AAtteenneeuu
AAggrruuppaacciióó  MMuussiiccaall

CCoonncceerrtt  ddee  ccaapp  dd’’aannyy
DDiiuummeennggee,,  2288  ddee  ddeesseemmbbrree  1188hh
AAtteenneeuu
OOrrqquueessttrraa  ddee  CCaammbbrraa  

Cavalcada de Reis
5 de gener 

a partir de les 16h fins 20,30h



Farmàcies de guàrdia
Telèfons d’interés

GGEENNEERR
1 Rov-SAndreu
2 TORRENTS
33 HIDALGO
44 Rov-Rincón
5 NOVELL
6 Rov-Rivera
7 PEREIRO
8 BERTRAN
9 Hid-Valls
1100 SELVA
1111 Rov-Boquet
12 ORDIS
13 LLUÍS
14 SELVA
15 SÁNCHEZ

16 COSTA
1177 VALLS
18 Rov-Ferrer
19 GALCERAN
20 RAMBLA
21 ALVAREZ
22 PINETONS
23 ROVIRA
2244 Rov-Merinero
2255 Rov-S.Andreu
26 TORRENTS
27 HIDALGO
2288 RINCON
29 NOVELL
30 RIVERA
3311 PEREIRO

FFEEBBRREERR
11 Rov-Bertran
2 Hid-Valls
3 SELVA
4 BOQUET
5 ORDIS
6 LLUIS
77 Rov-Selva
88 SANCHEZ
9 COSTA
10 VALLS
11 FERRER
12 GALCERAN
13 RAMBLA
1144 ALVAREZ
1155 Rov-Pinetons

16 ROVIRA
17 MERINERO
1188 S.ANDREU
19 TORRENTS
20 HIDALGO
2211 Rov-Rincón
2222 Rov-Novell
23 RIVERA
24 PEREIRO
25 BERTRAN
26 Hid-Valls
27 SELVA
2288 Rov-Boquet

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


