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Cerdanyola recupera finalment el camp de futbol situat a la zona esportiva municipal Fontetes. Aprofitant el partit entre el Cerdanyola FC i el
Vilafranca el diumenge, 22 de març tornava a ser operativa laquesta esportiva. Un equipament remodelat, ampliat i millorat per tal que, entre
d’altres entitats, les categories superiors del club puguin entrenar i jugar els seus partits.
S’aconsegueix, d’una banda, que els partits dels equips sèniors es disputin en un camp que gaudiran no només els jugadors, sinó també la
seva afició. D’altra banda, no menys important, es descongestionen les
instal·lacions de La Bòbila que s’han quedat petites per a un club que
aplega més de 800 jugadors i jugadores, un dels més grans en número
de practicants del futbol de tota Catalunya.

Més serveis per a les
persones: el nou tanatori

Más servicios para las
personas: el nuevo tanatorio

Cerdanyola del Vallès comptarà per fi amb un servei
integral de tanatori municipal. És a dir, disposarem
d'un conjunt d'instal·lacions que permetran que les
famílies puguin acomiadar els seus éssers estimats
a la ciutat, sense haver de desplaçar-se a un altre
municipi. D'aquesta manera estem apropant i facilitant un servei essencial i molt important per a la ciutadania.

Cerdanyola del Vallès dispondrá por fin de un servicio integral de tanatorio municipal. Es decir, contaremos con un conjunto de instalaciones que permitirán que las familias puedan despedirse de sus seres
queridos en la ciudad, sin tener que desplazarse a
otro municipio. De esta manera estamos acercando
y facilitando un servicio esencial y muy importante
para la ciudadanía.

És important destacar que l'empresa concessionària serà la que haurà de fer les inversions i assumirne el cost total. Això vol dir una inversió de 5,3 milions d'euros que aniran adreçats a la construcció
del nou tanatori i a la millora de les instal·lacions
existents.

Es importante destacar que la empresa concesionaria será la que tendrá que hacer las inversiones y
asumir el coste total. Es decir, una inversión de 5,3
millones de euros que irán destinados a la construcción del nuevo tanatorio y a la mejora de las instalaciones existentes.

Cerdanyola compta amb gairebé 60.000 habitants i
és de justícia el poder garantir aquest servei. Un servei que, a més de garantir proximitat als nostres
veïns i veïnes, solucionarà les mancances i limitacions de l’antic tanatori situat a Ripollet al barri del
Pont Vell.

Cerdanyola cuenta con casi 60.000 habitantes y es
de justicia poder garantizar este servicio. Un servicio
que, además, solucionarà los déficits i limitaciones
del antiguo tanatorio situado en el barrio del Pont
Vell.

Altre dels aspectes que m'agradaria posar en valor
és que el projecte presentat no només preveu unes
instal·lacions punteres i de primer ordre sinó que, a
més, esdevenen respectuoses amb el medi ambient
i l'entorn. Concretament aquest equipament comptarà amb filtres específics que van més enllà de les
exigències que contempla la legalitat vigent.

Ens hem de sentir satisfets pel fet que els cerdanyolencs i les cerdanyolenques tindrem en poc temps
un servei integral que ens permeti gestionar tot el
procediment sense haver de marxar de la ciutat.

Otro de los aspectos que me gustaría poner en valor
es que el proyecto presentado no solo prevé unas
instalaciones punteras y de primer orden, sinó que,
además, éstas seran respetuosas con el medio ambiente. En concreto, este equipamiento contará con
filtros específicos que van más allá de las exigencias
que contempal la legalildad vigente.

Debemos sentirnos satisfechos por el hecho de que
los ciudadanos y ciudadans de Cerdanyola tendremos en poco tiempo un servicio integral que nos
permitirá gestionar todo el procedimiento sin tener
que salir de la ciudad.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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La nova biblioteca central s’o
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La nova biblioteca central disposarà d’espais diàfans, àmplies sales i zones destinades també a les noves tecnologies

La nova biblioteca central ja està en marxa. Cerdanyola compta des d’aquesta primavera
amb un equipament d’acord amb les necessitats de la població, modern i adaptat als
requeriments que demanda una ciutat d’aprop de 60.000 habitants
La nova biblioteca central ja és una realitat. Un

equipament que es situa a l’edifici de l’antic

Casal de l’Esport, aprofitant la seva estructura
i que representa una millora substancial res-

pecte a l’anterior a la casa Altimira.

Des del punt de vista arquitectònic, l’edifici ha

integrat tota la superfície disponible en una àmplia biblioteca amb espais diàfans.

A la planta baixa es troba l’hemeroteca i les aules

d’estudi nocturn que es conceben perquè tinguin

entrada independent .

La planta semisoterrània acull la sala de lectura
general i l’espai per a treballs en grup. La sala in-

fantil es situa a la primera planta, mentre que la
segona esdevé un espai polivalent de 400m2 on

s’hi poden fer exposicions, petites representa-

cions teatrals, xerrades, etc.

L’edifici disposa també d’espais per a noves tecno-

logies. D’altra banda, la pista d’hoquei, la piscina i
els vestidors ja existents dins l’espai antic no han
patit cap modificació.

Aquest ha de ser un equipament que beficiarà a

tota la ciutadania, tot recuperan i dignificant una

zona de centralitat de la ciutat, donant-li una nova

vida.

El finançament de les obres no ha suposat cap inversió de recursos propis, ja que el 50% del projecte ha estat finançat amb fons europeus del programa Urban i el 50% restant ha anat a càrrec de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la
Generalitat de Catalunya.

A dalt, façana de l’edifici tal com ha quedat després de la remodelació.

A baix, render de zona posteior on es manté la pista d’hoquei i els vestidors
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Un llarg i laboriós procés de trasllat

El procés de trasllat del fons de la Biblioteca Ca
n’Altimira a la nova Biblioteca Central de
Cerdanyola ha comportat l’enxipat de més de 60
mil documents que formen el fons de la biblioteca.
Les 9 persones que formen la plantilla de la
Biblioteca Ca n’Altimira, amb el reforç de dues persones més a través d’un pla d’ocupació, han estat
les encarregades d’etiquetar mitjançant un xip
d’alta tecnologia els llibres, premsa i material audiovisual per al seu trasllat a la Biblioteca Central.
El xip conegut com a RFID és un sistema d’emmagatzematge i recuperació de dades remot que fa
servir l’identificació del document transmés per
ones de ràdio.
L’enxipat dels documents permet reconvertir l’antic
servei de préstec al nou sistema amb terminals de
caixers automàtics. Suposa una millora substancial
L’empaquetat i enxipat de tot el material va comportar el tancament provisional
perquè elimina les cues al servei de préstec i allide la biblioteca Ca n’Altimira
bera al personal que podrà dedicar més temps a
tasques d’adquisició de fons bibliogràfic i material
per a la biblioteca així com a la programació d’activitats i assessorament a les persones usuàries.
També s’ha hagut de procedir al trasllat dels llibres, col·leccions, premsa i material audiovisual. Un cop finalitzat, s’ha hagut de
comprovar que tot funcioni correctament, sobretot pel que fa al servei d’autoprèstec.
També s’ha procedit al muntatge del nou mobiliari el disseny del qual s’ha concebut minimalista buscant, sobretot, el comfort i
la qualitat.

Via lliure al projecte de servei
funerari al cementiri municipal

Serveis
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Cerdanyola comptarà amb un tanatori municipal que es situarà a al costat del cementiri
municipal. Les obres milloraran i ampliaran les instal·lacions existents

Imatges virtuals de diferents zones del projecte nou equipament per a tanatori al costat del cementiri

El projecte del servei integral funerari de Cerdanyola que inclou la construcció de tanatori amb crematori, la reforma del cementiri vell de Sant
Martí i la concessió de la gestió va comptar finalment amb el vist i plau
del ple municipal.
La creació dels serveis funeraris suposarà una inversió de 5'3 milions
d'euros amb un règim de gestió en concessió a 40 anys.
L'edifici comptarà amb una sala polivalent i sales de vetlla. Pel que fa a
l’ampliació del cementiri es concreta en un augment d’un 25% dels
seus nínxols, per la qual cosa es passarà de tenir-ne 3.149 a gairebé
4000 . La proposta del projecte també contempla un aparcament soterrani per a unes 75 places.
També es contempla a la instal·lació un crematori que disposarà de les
màximes garanties per sobre de les que exigeix la comunitat europea
en matèria de respecte al medi ambient i de salut a les persones.

Gestió a través de concurs

La posada en marxa d'aquest servei des d'un punt de vista integral exigia preveure una forta despesa econòmica, que en l'actual conjuntura
econòmica és difícil afrontar directament amb recursos municipals.
L'objectiu és aconseguir consolidar, ordenar, actualitzar i ampliar l'actual cementiri oferint un servei integral, que no gravi l'economia de la
ciutat i alhora permeti a les famílies disposar a Cerdanyola de tot el necessari quan perden un ésser estimat.
La fórmula utilitzada per assolir aquests objectius ha estat treure a concurs la prestació dels serveis funeraris locals. Mitjançant aquesta fórmula l'empresa guanyadora del concurs resta obligada a fer tot un seguit d'inversions que compensarà amb el temps i l'explotació del servei.
L'empresa local Funerària Montserrat Truyols va ser l'única que es va
presentar al concurs i desprès de complir els requeriments establerts,
ha resultat la guanyadora per a prestar el serveis.
La solvència i la professionalitat de la Funerària Montserrat Truyols és
avalada per les dècades de servei impecable a la ciutat des de les dependències dels Quatre Cantons.
Els nous serveis funeraris, ubicats a la zona de l'actual cementiri, prendran el relleu oferint una prestació necessària per una ciutat com la nos-

tra. Seran uns serveis funeraris moderns, respectuosos amb les persones i l'entorn natural, concebuts per minimitzar al màxim la petja ecològica de la seva activitat i que en cap cas carregaran financerament l'econòmica municipal.
La creació dels serveis funeraris suposarà una inversió de 5'3 milions
d'euros amb un règim de gestió en concessió a 40 anys.

Es recupera el camp de futbol a la
zona esportiva de Les Fontetes
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El camp de futbol de Les Fontetes lluiex un nou aspecte, totalment remodelat, amb noves grades, nova il·luminació i nou sistema de reg entre d’altres millores.

A baix, Acte d’inauguració

Aquest mes de març han finalitzat els treballs
d'ampliació i remodelació del Camp Municipal
de futbol de Les Fontetes.
Les obres s’han fet 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 competicions
d'Aficionats i Regionals de Futbol 11 i Futbol 7.
En concret, s'ha ampliat 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, amb la instal·lació
de gespa artificial.
També s’han construït unes noves graderies, i
s'han enderrocat les existents, obtenint una
capacitat total de 492 localitats assegudes.
S’han modificat i millorat els serveis d'instal·lacions (electricitat, enllumenat, aigua, clavegueram, etc.) per tal de donar el servei requerit al camp i a les grades.

L’acte inaugural va tenir lloc
el 22 de març amb la
celebració de partits de la
base i del partit futobl
corresponent a la 3a divisió
entre el CerdanyolaFC i el
Vilafranca
L'actuació que s’ha dut a terme inclou l'ampliació del camp i les grades i la millora dels
accessos. S’han instal·lat també noves torres
d’il·luminació i els aspersors per al reg i s’ha
procedit a la reforma d’altres elements de la
instal·lació esportiva, com ara els vestidors.
Per a més endavant es previst un projecte paral·lel que contempla una millora integral d'aquest espai a fi i efecte que les entitats esportives de la ciutat puguin fer-ne us.

Opinió

FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

JORDI MIRÓ

La posada en marxa d’un nou equipament munici-

Por fin se hace realidad una reiterada reclamación de

Recentment hem tirat endavant la proposta per a

fica una millora molt substancial respecte al que

funtos en su ciudad, sin tener que desplazarse a

Cerdanyola. En primer lloc cal reconèixer que era
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Una bona notícia

pal, sempre és una bona noticia i més quan signi-

Sin seguridad ambiental
NO hay crematori

los ciudadanos de Cerdanyola, poder despedir a sus di-

teníem fins ara.

Ripollet, lo que para muchos ha supuesto numerosos

amb caràcter integral es van portar a concurs i es

ros y difíciles de sus vidas.

Aquest és el cas dels nous serveis funeraris, que

van adjudicar finalment a l'empresa Funerària
Montserrat Truyols, que com tothom coneix porta

molts anys fent aquest servei a la ciutat, val a dir
que va ser l’única empresa que es va presentar al

concurs, i desprès d’acomplir els requeriments
exigits, va resultar la guanyadora per a prestar el
servei.

La creació dels serveis funeraris suposa una inver-

sió de 5'3 milions d'euros a la ciutat que assumeix
l’empresa funerària, que disposarà d’un règim de

gestió en concessió a 40 anys per amortitzar les

inconvenientes y molestias en los momentos más duNuestro municipio es en número de habitantes el
quinto

municipio

más

importante

del

Vallés

Occidental, y nuestros habitantes, no disponen de un

tanatorio en el término de su ciudad, debiendo desplazarse a otro municipio, que sí es el más próximo, pero

El nou tanatori:
resultat d’un consens

construir el tanatori i crematori municipals a

una petició de molts veïns i veïnes de la ciutat, des
de ja fa molts anys. Per tant, cal també que tots

els partits, considero, afegim un punt d'autocrítica
al punt de satisfacció que tenim per haver encarri-

lat el projecte. Crec, doncs, que les peticions tan
amplament recolzades per molts ciutadans hauríem de ser capaços d'atendre-les més ràpidament. Dit això, el projecte del tanatori ha estat re-

es otro municipio, y a unas instalaciones que habían

sultat d'un esforç que hem fet des de l'equip de

del nuevo tanatorio en Ripollet.

El tanatori donarà un servei al costat d'un lloc em-

quedado totalmente obsoletas hasta la construcción

El proyecto es uno de los más avanzados de toda

España y contará con los últimos avances tanto en

govern i que cal reconèixer en positiu.

blemàtic de la ciutat, com és el cementiri de
l'Església vella. Són moltes les generacions de cer-

construcción, como fundamentalmente, en seguridad

danyolencs i cerdanyolenques que l'hem tingut,

les arques municipals.

comprometido expresamente la empresa adjudicata-

on hi són els nostres familiars i amics i amb el que

fici dedicat a tanatori , amb sala polivalent, sales

Folch de UDC, y que contó con el apoyo y respaldo del

despeses, altament dit, no suposarà cap cost per

Les inversions suposaran la creació d’un nou edi-

de vetlla i crematori. Però també s’amplia i repara

l’antic cementiri, ampliant la seva capacitat un
25% (de 3.149 passarem a 4.000 nínxols), també

es disposarà d’aparcament soterrat per a vehicles.
En aquest cas estic convençut que el govern municipal a aconseguit el objectius que s’havia fixat:

· Millorar un servei municipal, molt important per a
la ciutat.

ambiental, circunstancia esta última a la que se ha

ria, al recoger la petición formulada por el regidor Sr.

Grupo Popular, de instalar los últimos avances en seguridad ambiental, concretamente unos filtros especiales para el crematorio, que limitan de forma considerable, la emisión d e cualquier tipo de sustancia peligrosa
o nociva para la salud de las personas.

En los últimos días estamos viendo como la candidata

de ERC a las elecciones municipales del próximo mes
de mayo, está realizando una campaña en medios de

· Donar a aquest servei un caràcter integral.

comunicación y redes sociales, en la que realiza mani-

postos municipals, i per tant pels ciutadans.

falta a la verdad de forma grave, y lo único que busca

· Fer la millora sense cost econòmic pels pressu· Aconseguir que una empresa local sigui la presta-

dora del servei, amb tot el que això suposa per a la

festaciones que, sencillamente, son falsas, puesto que

es generar alarma social para intentar arrancar un puñado de votos.

economia i l’ocupació local i del nostre entorn.

aprovechamos estas líneas para poner en conoci-

Tot plegat amb un compliment rigorós de totes les

que en este asunto, el equipo de gobierno y los grupos

· Evitar desplaçament a altres ciutats.

exigències tècniques i legals exigibles, no única-

ment les presents, si no fins i tot les futures, al ob-

tenir el compromís de l’empresa per implantar les
últimes tecnologies en la prestació del servei, tot i
en el cas, que la llei pogués està menys exigent.

Cerdanyola comptarà en breu termini, d’uns ser-

veis funeraris capdavanters, eficaços i eficients,

sens dubta una bona noticia per a la ciutat, tot i

així continuem trobant partits polítics que en lloc

de col·laborar en els temes essencials per a una

ciutat, es dediquen a utilitzar-los per a fer política
partidista, una llàstima.

miento de todos los ciudadanos de nuestra ciudad,
de UDC y Partido Popular, han realizado un trabajo de

gran calado, procurando garantizar al máximo, con los

medios de los que se dispone legislativamente en estos momentos, la salud de las personas, y, por eso,
existe el compromiso del equipo de gobierno de no

otorgar la correspondiente licencia ambiental a la empresa adjudicataria de la concesión, si no se instalan

los filtros indicados, que garantizan una mínima emisión de gases, y que son los establecidos por la legislación europea, puesto que la legislación española todavía debe adecuarse a los parámetros y directrices de la
Unión Europea.

No todo vale para conseguir votos, los ciudadanos tienen derecho a que se les informe de la verdad, no se
puede alarmar y faltar a la verdad descaradamente,

como en este caso está haciendo la candidata de ERC
a las elecciones municipales.

tradicionalment, com el nostre cementiri. Aquell

ens hi identifiquem. Per tant, aquesta instal·lació
és important pel servei que donarà però també
per on el donarà. Ha d'esdevenir, així, un servei
pròxim a tots i totes nosaltres.

Per últim, vull agrair el consens i el consell trobat

en regidors de la oposició per a tirar endavant el
projecte. Particularment al Jaume Folch que ens
ha aportat a tots un coneixement sobre la seguretat ambiental del crematori. Aquest tindrà uns ni-

vells de seguretat importants, gràcies a una bona
tasca per part de l'empresa.

er à
Així doncs, podem concloure que el tanatori se
resultat de la implicació i el consens de les diferents parts. És així com s'han de tirar endavant

nous projectes a la ciutat.

Opinió

ALFONS ESCODA

POL RIBAS

HELENA SOLÀ

Des de Convergència i Unió, sempre ens hem mos-

Quan parlem de serveis a les persones des del

Cerdanyola necessitava un tanatori i li era impres-

Ens plantegem molt seriosament aquesta qüestió

acomplir amb la deguda conservació d'aquest,

trat a favor de la necessitat de que Cerdanyola tin-

gués un tanatori, ja que no semblava raonable ni
argumentat, que la nostra fos l'única ciutat de
més de 50.000 habitants que no comptes amb

Parlem del nou cementiri,
parlem de serveis públics

nostre Grup Municipal pensem en serveis públics.

i com gestionar amb eficàcia les necessitats que

tenim. En el cas de la remodelació i ampliació del

aquest equipament. Si a aquest fet hi afegim que

cementiri, que ve acompanyada d'una proposta de

pidament i era evident la necessitat d'una reforma

riscos reals en la manera com s'ha planejat.

la part vella del cementiri s'ha anat deteriorant ràurgent, creiem que aquesta era l'oportunitat de resoldre aquest tema de forma satisfactòria i duradora.

Pel que fa al crematori, des de Convergència i
Unió, i sabent que això podia haver aixecat certes
reserves, hem exigit i hem aconseguit les màxi-

mes garanties per a la depuració dels fums de la

incineradora, sobrepassant en molt, allò que la llei
estableix en aquests casos per aquest tipus d'e-

missions, tant a nivell estatal com europeu. Cal
deixar ben clar que la garantía de neteja dels fums
és des de tots els punts de vista tècnics la més
avançada possible. Per tot això, els experts parlen

de seguretat absoluta respecte a la instal·lació

que tindrem a Cerdanyola. Si aquestes garanties
no haguessin existit en cap cas haguéssim donat
suport a aquesta iniciativa.

Així mateix, també hem volgut incidir en el fet que
la construcció arquitectònica respectés tant com

tanatori i crematori, trobem molts interrogants i
Interrogants sobre un projecte sobredimensionat
que donarà servei a Cerdanyola però també a d'altres poblacions del voltant.

que actualment han creat totes les concessions a

empreses privades. Amb més raó en el cas que
ens ocupa, un dels serveis que per les seves carac-

terístiques podria ser perfectament un servei públic municipal, és assumible, resultaria més econòmic i es pot fer. No ens sembla correcte que es

faci negoci amb un tema tan delicat com és gestionar l'últim adéu de les persones estimades.

En segon lloc perquè s'autoritza l'empresa Truyols

a fer una hipoteca sobre la concessió del servei
quan molt recentment hem patit una situació de

aprenem dels errors".

d'un crematori, que està en el pitjor lloc on es po-

tatges i perquè sabem la direcció en què bufa el

vent. Consultades fons solvents ens confirmen
que això és així, i que cal rectificar. Se li ha admès

hagi volgut parlar amb les famílies afectades per

a l'empresa una declaració d'intencions dient que

rència possible, cosa que ha provocat creat molt

signat amb l'ajuntament.

vigilarà amb les emissions. No és cap compromís
El crematori no és un tema menor. De cap ma-

tes obres, tenint en compte que per sorpresa, s'-

nera. No s'ha fet l'estudi mediambiental, que va-

miliars.

per llei, no vol dir que no sigui necessari. No s'han

han trobat que no podien fer servir els nínxols fa-

tori, ampliar i fer obres al cementiri era quelcom
esperat

i

necessari

per

a

la

ciutat.

suport dels partits de dretes locals, ha fet de l'esels estudis econòmics són erronis, no s'ha dema-

nat subvencions a d'altres administracions per a

ser menys costosa l'obra, s'adjudicà el contracte
de forma que entenem incorrecta -per la qual cosa

des d'Esquerra Republicana ho hem portat als tribunals i ha estat acceptat a tràmit- i se'ns imposa

un crematori comarcal per a fer viable econòmicament el servei i es preveu construir-lo a només
200 metres dels habitatges actuals.

Estableix la llei que un crematori és una activitat

potencialment contaminant, i, en conseqüència,
perillosa per a la nostra salut. El crematori projec-

la qual cosa l'exposició a les emissions contami-

dia haver ubicat, pel que fa a la proximitat d'habi-

malestar entre les famílies afectades per aques-

Així doncs, l'oportunitat de construir un nou tana-

d'advertir al Ple de Gener: "Si permetem que s'a-

exigit que la formula de renovació dels nínxols

explicar la situació amb tota la claredat i transpa-

municipal.

tat a Cerdanyola no només donarà servei als nos-

En tercer lloc i no menys important, la construcció

anys el govern municipal format per PSC i ICV no

dels seus o anava a visitar-los, tot i pagar la taxa

rescat d'una concessió on es va actuar de la ma-

reconeixible per a tots nosaltres.

mílies, i només lamentem que aquests darrers

comprovar qualsevol de nosaltres quan perdia un

perança un nou fracàs. Han privatitzat el servei,

palitzar o remunicipalitzar per evitar els costos

vali una hipoteca amb una concessió és que no

vells fos el més respectuosa possible amb les fa-

lamentable estat de manteniment, com podíem

cessària avaluació de quins serveis caldria munici-

va acceptar i té en marxa, un estudi sobre la ne-

es mantinguessin en tot allò que fos possible

Finalment, volem destacar la importància d'haver

atès que, per deixadesa municipal, estava en un

Dissortadament, de nou, l'equip de govern, amb el

teixa manera, el cas Guiera . Per això vam haver

aquells elements que defineixen el conjunt i el fan

cindible tant l'ampliació del cementiri antic, com

En primer lloc perquè al govern se li va proposar,

fos possible, la fesomia actual del cementiri i de
l'església vella de Sant Martí, de tal manera que

Farem el que calgui per aturar
el crematori

rem reclamar en el seu dia i que no sent obligatori
tingut en compte les nostres al·legacions on exposàvem el risc real per a la salut de les emissions

tres difunts, sinó també als de tota la comarca, per
nants serà més greu i constant. És per això que és

tant important aturar el crematori abans que sigui
una realitat. Sembla que pels nostres governants

no hem tingut prou amb patir durant dècades els
problemes derivats dels abocadors o de la uralita,
que ara ens tornen a situar un nou focus de contaminació a tocar dels habitatges.

El circ del despropòsit tingué un nou episodi quan,

en el darrer ple, es pretenia fer creure a la població
que una simple carta de l'empresa concessionària

del servei de tanatori, en la qual s'informa que
complirà amb la llei i assumirà un compromís d'in-

tencions, té cap valor jurídic. Si realment es vol
obligar que el crematori emeti els mínims conta-

minants a l'atmosfera, cal modificar el contracte,
obligar el concessionari a instal·lar els filtres adequats i a allunyar el crematori dels habitatges. Tot

que produirà el crematori ( en forma de residus tò-

allò que no sigui a les clàusules del contracte no té

qualitat de l'aire està compromesa de fa temps

Cerdanyola ni tan sols allò que és als contractes és

xics i també d'olors), i el fet que a Cerdanyola la
per diversos factors entre els quals les emissions

dels abocadors, que justament incideixen sobre la
mateixa zona d'habitatges.

Tornarem a fer al·legacions.

cap força d'obligació, tot i que pel govern de

d'obligatori compliment, com s'ha vist a d'altres
concessions com l'Altis, el Guiera, Cerdanyola
Aparca, etc.
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El nou tanatori de Cerdanyola

Ampliació i millora de les voreres
de la ciutat

319 Gestió 10

Gestió

L’Ajuntament ha iniciat un pla de reparació de les voreres a diferents carrers del municipi
que es du a terme de manera coordinada amb els treballs que està realitzant la companyia
d'aigües per millorar la xarxa d'aigua potable.
El pla de reparació i millora de voreres, que im- Aquest pla suposa la
pulsa el consistori, afecta a diverses zones de
la ciutat. Les actuacions responen a criteris recuperació i millora
d’ús i estat actual de les voreres.
de gairebé 9.000 metres
El pla inicial contempla més de 8.759 metres
de voreres que completen
quadrats a diferents barris. Els treballs es fan
coordinadament amb la companyia d'aigües, un total d’aproximadament
SGAB, que està treballant al municipi en un
20 km arranjats durant el
pla de millora de la xarxa d'aigua potable. Així,
la companyia d’aigües, dins del pla i a petició present mandat
de l’Ajuntament, continua amb les actuacions
que seran prèvies a la renovació de les voreres.
Els carrers on la companyia d’aigües ja ha millorat la xarxa són: Sant Enric-Independència,
Canàries del número 46 al 62, Baqué,
Francolí, Santa Marcel•lina, Sant Iscle,
Passeig Cordelles i Mercat Serraperera.
També s’han iniciat l’última part d’obres, que
inclou els carrers Santiago, Lluís Companys i

continuació de Canàries.
Aquelles voreres en les què ha treballat la
companyia d'aigües que tenen una amplada
superior als 1,5 m s’han deixat acabades de
forma provisional amb formigó fins que es faci
la reposició del total de la vorera. Amb
aquesta actuació es garanteix l’accessibilitat i
s’evita reposar el panot dues vegades en el
mateix tram.

Moto per a la recollida d’excrements d’animals domèstics

L’Ajuntament ha posat en funcionament una
motocicleta especial per a la recollida d’excrements d’animals domèstics, anomenada
“moto-dog”.
Aquest nou servei té una jornada laboral de 8
hores al dia, durant tot l’any, i la seva principal

tasca serà mitigar, en la mesura del possible,
el problema de la ciutat amb els excrements.
L’objectiu és bàsicament reforçar determinats
punts de la ciutat força conflictius per tenir
molta afluència de gent, així com d’altres, molt
localitzats, i on es produeix molta presència
d’animals domèstics.
Aquests punts són més d’una quinzena i abasten, entre d’altres, la Plaça de la Torre
Vermella, el carrer de Santiago, el carrer de
Parcers, el Parc de Xara o el Parc de Cordelles.
La posada en marxa de la Moto Dog és una de
les actuacions endegades per a combatre l'incivisme d'una minoria.
D’altra banda s’han instruït 66 expedients per

incompliments de l'Ordenança de Tinença
d'Animals que corresponen al període establert entre l'1 setembre de 2014 i el 28 febrer
de 2015 i que suposen sancions per un import
total de 8.550 euros.

Coresponsabilitat

Aquestes actuacions formen part de les accions endegades amb l'objectiu de solucionar
l'estat d'alguns carrers motivat per la presència d'excrements i la poca cura dels animals
de companyia. Aquestes situacions creen malestar entre la població i són provocats per una
minoria incívica de propietaris d'animals de
companyia.

Actuacions als Centres cívics i locals d’entitats veïnals

Durant el mandat s’han invertit prop 250.000€ als centres cívics i equipaments dels barris

Ens els darrers mesos s'ha dut a terme diverses actuacions a Centres Cívics de la ciutat.
Al Centre Cívic de Serraperera s'ha canviat la porta principal i les portes d'accés al bar i a l'equipament. Les obres s'han fet per adaptar les portes a la normativa de seguretat d'edificis públics.
També s'han millorat les portes d'accés al tancat perimetral del centre cívic.
Al Centre Cívic del Turonet s'ha deixat preparada la instal·lació de la calefacció a l'espera de la
connexió amb la companyia de gas. Al Centre Cívic de Les Fontetes s'ha instal·lat una nova caldera de calefacció i al Centre Cívic Banús Bonasort s'han canviat els finestrals de la sala de la
Gent Gran, instal·lant-hi alumini buscant millorar l'aïllament de la sala.
Paral·lelament s'han fet millores als locals de les entitats veïnals de Sant Martí Xarau i La
Farigola.
Al llarg del mandat s’han fet altres millores a bona part dels centres cívics i locals socials amb
una inversió global d’aprop de 250.000 eur os

Transformant Cerdanyola:
barris al servei de la ciutadania

Gestió
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Actuació al Casal de Joves Altimira

Les obres es van iniciar el passat mes de febrer i suposen la realització d'una sala d'actes i taller amb cuina a la planta baixa, una aula nova a la superior, millores en l'accés als bucs d'assaig i una nova sortida d'emergència. Al mateix temps es procedirà a una remodelació de l'entorn urbanístic,
eliminant barreres i fent-lo més uniforme i obert per al conjunt de la ciutadania.
L'objectiu és adaptar l'equipament a les noves necessitats i augmentar la seguretat aixir com dignificar tot l'espai que l'envolta.
La inversió es finançarà la meitat amb fons europeus ja que la remodelació s'emmarca dins el projecte Urban. La remodelació suposa també fer
una actuació energèticament sostenible.
Altres millores són facillitar l'accés als bucs d'assaig en hores que l'edifici està tancat, solucionar els problemes de degoteig o modificar la
il.luminació del casal.

Renovació de la plaça i el passeig de les Acàcies

La plaça i el passeig de les Acàcies, entre el pont
del carrer Francesc Layret i el pont de l’avinguda
de Primavera llueixen des d’aquest mes de març
un nou aspecte, totalment renovat amb nou pavi-

mentat, mobiliari urbà, soterrament dels contenidors de brossa, millora del passeig del Pont, millora de l’enllumenat,i noves cistelles de bàsquet,
entre d’altres.

S’han fet actuacions que humanitzen la zona, entre d’altres, l’ampliació de les voreres del costat
riu, el canvi dels paviments i la reordinació dels
aparcaments per a vehicles que no s’estableixen
com a zona blava.
La renovació d’aquest espai té com a finalitat la
millora de qualitat urbanística del barri.
El 50% d'aquesta obra és finançada pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
en el marc del Programa Operatiu Regional de
Catalunya 2007 - 2013, dins el desenvolupament
local i urbà, a través de la Iniciativa Urbana (URBAN) i forma part del projecte de recuperació i millora integral dels barris del riu Sec, entre l’antiga
fàbrica Uralita i l’estació de Renfe.

Les places a Cerdanyola 2000 prenen forma

Les obres de remodelació de la Plaça Andorra
i Plaça Penedés, al barri de Cerdanyola 2000
avancen a bon ritme.
Pel que fa a la plaça d’Andorra i carrer de
Maresme s’està procedint a la substitució de
tot el paviment i la renovació de l’enllumenat
que disposarà de tecnologia “led”.
Quant a la plaça Penedès, es tracta d’un projecte de gran envergadura que significarà un
canvi substancial de la fesomia.
Aquesta és una primera fase de les actuacions previstes a la zona després de la substitució del col·lector d’agües netes que provocava les inundacionsal barri

Presentació del pressupost:
treballant en la transparencia
Gestió
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Uns comptes socials, sovents i que milloren la ciutat

A dalt el regidor d’Hisenda, Paco Ortiz durant la presentació.

A baix, dues de les imatges projectades en relació a les inversions per barris i per tipologia

El passat 11 de març va tenir lloc l’acte públic
de presentació del pressupost.
pel que fa a l'exercici de 2014 aquest s’ha tancat amb resultat positiu i amb la previsió de
disposar d’un romanent de més de 7 milions
d'euros i una liquidació en positiu de 6 milions i
mig. Això és una de les conclusions més destacades de la presentació pública del pressupost
per aquest any 2015, un pressupost pensat
perquè sigui social, que millori la ciutat i que sigui solvent.
Pel que fa precissament a la solvència, d'un romanent negatiu de 7 milions d'euros el 2009,
es va passar a un romanent en positiu de 9 milions al 2013 i amb una previsió també en positiu l'any 2014 que se situa en els 7 milions.
Quant a l'endeutament l'Ajuntament de
Cerdanyola és el segon menys endeutat de
Catalunya entre les ciutats de més de 50.000
habitants.

Inversions amb estalvi propi

Arran els bons resultats dels darrers anys es
preveu que l'any 2015 es puguin fer inversions
amb estalvi propi. La diferència entre ingressos
i despeses es preveu de 3,96 milions d’euros a
favor, dels quals 3,81 es destinaran a amortització i 0,15 milions d'euros a inversions.
El 2015, amb la previsió de repetir aquesta tendència, s’ha decidit incrementar les partides
relacionades amb l'atenció a les persones i cohesió social, que ha passat dels 13 milions dels
2012 als 15 milions al 2015; i a urbanisme, espai públic i ecologia urbana, amb un increment
de més de 2 milions d'euros en tres anys.
La tarifació es torna a aplicar aquest any 2015
amb la intenció de seguir generant més igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis municipals.
La tarifació social permet descomptes d'entre
el 30 i el 80% sobre els preus del servei.
El 70% dels usuaris que han accedit amb tarifació social s'han beneficiat d'un descompte
del 80%.

QR d’accés al documetn complet
de presentació

Epson fa 25 anys a Cerdanyola

Economia

L’empresa Epson Ibérica, amb seu a Cerdanyola, ha celebrat el seu 25è
aniversari amb la innovació, la recerca i el desenvolupament, com a
principals motors. Epson, segons es va manifestar a l’acte inaugural vol
mantenir-se com a model econòmic de futur.
L’acte va comptar amb la presència del president de la Generalitat,
Artur Mas, del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, de l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona; el president d’Epson Europa,
Hiromi Taba; i el president executiu d’Epson Ibérica, Ernest Quingles,
acompanyats per altres autoritats i representants de l’àmbit empresarial i de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) de
Catalunya.
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Llarga trajectòria

La multinacional japonesa Epson té una trajectòria de 50 anys, 25 d’ells
amb presència a Espanya i, en concret, a Cerdanyola amb uns resultats
molt positius que l’han situat entre les 100 empreses del món amb més
capacitat innovadora.
Segons els seus responsables durant aquests 25 anys d’història de
l’empresa a Espanya la seva voluntat ha estat la de ser presents en la
vida quotidiana de la societat, en el dia a dia de les persones amb l’objectiu d’aprofitar la seva capacitat d'innovació tecnològica per “fer la
vida més fàcil”.

Nou espai tecnològic

Aprofitant la celebració de l’aniversari, el president de la Generalitat ha
inaugurat el nou espai de 400 m2, Epson Experience, en el que es pot
gaudir dels últims avenços tecnològics en els que treballa la marca com
la realitat augmentada, a través de les smartsglasses Moverio, la impressió d’injecció de tinta més respectuosa amb el medi ambient o la
projecció tàctil interactiva destinada a l’àmbit educatiu, entre d’altres.

Dos moments de la commemoració amb la presència de les autoritat

Tots aquests desenvolupaments tecnològics formen part d’una nova
etapa d’Epson en la que, segons el president de l’empresa a Europa,
Hiromi Taba, el creixement de l’empresa es centrarà en les àrees d'impressió, producció, comunicació visual i qualitat de vida.

L’enllumenat públic a Les Fontetes
s’adapta a l’eficiència energètica
Gestió

aquells punts de llum on la llumenera es trobava en bon estat. També
s'ha substituït el cablejat corresponent.

Estalvi del 40%

319 Gestió 16

En tots els casos, les noves làmpades tenen una potència elèctrica inferior, aconseguint estalvis de fins al 40%, mantenint un nivell lumínic
adequat.
Les actuacions comportaran una millora molt destacable de l'eficiència
energètica de la instal·lació, dins el pla continu de renovació de l'enllumenat que ha posat en marxa l'Ajuntament en diversos sectors de la
ciutat i que tindrà continuïtat al llarg d'aquest any 2015.

Actuacions a altres barris de la ciutat

Les obres que s'estan executant suposen una millora de l'estat obsolet
de la instal·lació d'enllumenat públic del barri, que provocava una
il·luminació deficient en moltes zones, a més d'un excés de contaminació lumínica i un consum energètic inadequat.
Les actuacions que s'han efectuat engloben el sector est del Barri de
Fontetes, i comprenen la substitució complerta de més de 60 llumeneres obsoletes, per models adequats a la normativa actual, molt més eficients energèticament i amb molta menys contaminació lumínica.
El canvi de llumenera implica també el canvi de làmpades i la instal·lació d'equips de control de potència.
Destaca la substitució de més de 45 làmpades i equips de control, en

L'actuació a Les Fontetes forma part d'un pla de millora i optimització
de l'enllumenat públic a la ciutat. S'ha actuat al barri de Montflorit, ara
es treballa a Les Fontetes i s'incidirà progressivament a les zones de
Montflorit mig - Pollancres i Guiera.
A Montflorit muntanya es va procedir ja a la substitució complerta de
més de 30 suports (columnes o bàculs) deteriorats, la substitució de
més de 150 llumeneres obsoletes, el canvi de més de 400 làmpades i
la incorporació d'equips electrònics de nova generació que permeten
adaptar el nivell lumínic al llarg de les hores nocturnes.
Les obres volen donar solució als greuges històrics d’aquests barris, en
els que la instal·lació d'enllumenat públic és molt antiga i, per tant, la
il·luminació és deficient. A més es produeix un excés de contaminació
lumínica i un consum energètic inadequat.

En marxa la
remodelació dels
pisos buits de
l’antic edifici de
funcionaris
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Activació de l’habitatge
buit per facilitar-ne l’ús

Habitatge

L’Ajuntament ha començat a posar en marxa el Programa d'Activació de l'Habitatge Buit amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la ciutadania. Per impulsar aquest programa es treballa conjuntament amb l'empresa cooperativa Sostre Cívic en tres línies:
Casos especials. Són aquells edificis que estan infraocupats de manera global, pendents de llicència de primera ocupació o estan paralitzats per diferents problemàtiques. Casdacun d'aquests casos s'analitza de forma individual i es busquen solucions concretes per a la seva ocupació com poden ser el lloguer social, la masoveria urbana o la cessió temporal dels habitatges a
les administracions, entre d'altres.
Taxa HADI que contempla la sanció per a entitats mercantils o finenceres que tenen pisos buits
que, d'acord amb la Llei del Dret a l'Habitatge, és aquell pis que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un període de més de 2 anys.
Web d'intercanvi per a propietaris interessats en activar en positiu els seus pisos buits i per a llogaters interessats que volen accedir a un habitatge accessible. En aquest cas, es proposa fer servir un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) que localitzi tots els habitatges desocupats amb diferents finalitats com poden ser el lloguer social, intermediar entre qui busca habitatge i qui el
lloga, etc.
El Programa d'Activació de l'Habitatge Buit s'està fent en col·laboració amb Sostre Cívic, una empresa que està introduint a Espanya els Models de Cooperatives d'Ús (MCU) en els que la propietat dels habitatges recau en mans de la cooperativa i on els seus membres gaudeixen d'un ús indefinit d'aquest habitatge a través d'un dret d'ús assequible.
Es pretén, en definitiva activar en positiu aquests pisos que es troben buits perquè es puguin donar per a l'ús de famílies o un únic usuari.
La detecció d'aquests pisos ja s'ha fet. Del total dels 22.730 habitatges que consten a
Cerdanyola, 979 habitatges, segons dades estatals de l'IBI, i un total de 1.119 habitatges, segons dades municipals de la taxa residus, estan buits o sense contracte o empadronament fixat.
D'aquest conjunt d’habitatges, 155 corresponen a entitats financeres, entitats i societats mercantils. Una vegada conegudes aquestes dades, ara es començaran a fer les inspeccions i el treball minuciós per activar aquests pisos.

Ja s’han iniciat les obres de remodelació dels
pisos buits de l’extingit Patronat Municipal
d’Habitatges per a Funcionaris. Aquestes
obres serviran per remodelar, en una primera
fase, tres dels sis pisos buits existents que es
destinaran a ús social. Un cop finalitzin les
obres, d'una durada de dos mesos, es passarà a una segona fase de remodelació dels
tres habitatges restants. L’edifici, ubicat a l’avinguda de Sant Iscle número 2, té actualment 6 pisos desocupats.

Dissolució del Patronat
Municipal d’Habitatges

L’any 2013 es dissolia el Patronat Municipal
d’Habitatges i els pisos buits passaven a formar part del Patrimoni Municipal del Sòl i
l'Habitatge. L’objectiu, ara, és donar un ús de
caràcter social a aquests pisos i, així, donar
resposta a diferents tipus de demandes com
poden ser emergències socials, persones
amb discapacitats, etc.
El bloc de pisos de l’avinguda de Sant Iscle té
més de 40 anys i les vivendes desocupades
es troben en un estat força deteriorat que requereix d’una àmplia reforma.
Els treballs, pressupostats en 78 mil euros,
tindran una durada de 2 mesos en la primera
fase.

Mesures per una mobilitat segura i sostenible

La instal.lació de senyals il.luminats, la implantació de zones 30 o la col.locació d'elements de
dissuassió per a la velocitat formen part dels camins escolars que l'Ajuntament vol impulsar a
les zones pròximes a centres educatius.
La instal.lació de cinc senyals retroil.luminats en
zones pròximes a les escoles Xarau, La Sínia,
Serraperera, Turó de Guiera i Les Fontetes és una
primera etapa realitzada d'aquest projecte de
camins escolars segurs que vol impulsar
l'Ajuntament. Aquesta iniciativa forma part del
Pla de Mobilitat Urbana per una mobilitat més
sostenible a la ciutat propiciant que els trasllats

siguin caminant o emprant modes de transport
poc o gens contaminant.
La instal.lació de les anomenades Zones 30 de

velocitat o de senyals de precaució a l'entorn
dels centres educatius són mesures amb aquest
objectiu.
La il.luminació dels senyals es realitza de manera sostenible amb plaques d'energia solar i
serà constant en una primera fase de conscienciació, per passar posteriorment a il·luminar-se
només amb els pas dels vehicles.
Aquestes mesures volen potenciar uns camins
escolars segurs amb la participació de la comunitat educativa i amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat a les escoles de tots els vianants,
però molt especialment dels alumnes.

Neix el nou Cerdanyola.info
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El diari digital municipal Cerdanyola.info ha iniciat una nova etapa com a portal d'informació
multimèdia amb més qualitat en les imatges i
recursos multimèdia, incorporació de les xarxes socials municipals, una actualització més
ràpida i constant de les notícies i una millor integració de tots els mitjans de comunicació
municipals.
El nou portal Cerdanyola.info canvia amb l'objectiu d'oferir un millor servei a la ciutadania
com un mitjà més modern i adaptat a les necessitats actuals.
Vídeos amb qualitat amb l'objectiu a mig termini de fer retransmissions en directe d'esdeveniments locals i arribar a oferir una televisió
per internet; millor qualitat en els àudios incorporats i les fotografies que composen la notícia; edició més profunda de les informacions
textuals; incorporació de l'emissió en directe i
els programes a la carta de Cerdanyola Ràdio;
integració de les xarxes socials al portal multimèdia; o una actualització més habitual de les
informacions amb l'objectiu d'assolir més immediatesa informativa són alguns dels reptes.

La modernització de Cerdanyola.info permetrà
oferir més qualitat en les informacions amb
tractament preferencial per als recursos multimèdia, i integrar de forma amable les xarxes

socials i els mitjans de comunicació, potenciant també la ràdio local amb servei de podcast incorporat al portal perquè l'oient pugui
escoltar cada programa en qualsevol moment.

En marxa l’app de Cerdanyola

Des del passat mes de febrer la ciutat compta amb una nova APP, una plataforma
que ofereix una aplicació mòbil per a ús i benefici de cadascuna de les empreses, petit comerç i entitats en general, per poder fer difusió de les seves activitats i que ells
mateixos poden gestionar en temps real.
Es pot dir que és una APP que integra tantes APPS com entitats pugui haver-hi, de tal
manera que es posa a l'abast del comerciant, en particular, i les entitats de la ciutat,
en general un gran canal de comunicació que en el futur es farà imprescindible.
Aquesta aplicació que s’ofereix de manera totalment gratuïta està perfectament
adaptada a tots els dispositius Android, IPhone i als Smartphones del mercat i, per
tant, és una finestra d'oportunitats molt completa, un important canal d'interrelació
entre empresa i client o Ajuntament-ciutadania, en el cas de l'administració pública.
Quant a les categories que incorpora, cal destacar la geolocalització en el mapa de
totes aquestes aplicacions i les notificacions Push. És a dir, notificacions en temps
real que podrà fer l'Ajuntament a tots els usuaris que tinguin aquesta aplicació.
L'objectiu d'aquesta plataforma és que tothom tingui la mateixa possibilitat per poder respondre a tres preguntes bàsiques: qui sóc, on sóc i què puc oferir en un temps
molt curt.

Eleccions municipals del 24/05/2015

El cens electoral es podrà consultar a l'OAC del 6 al 13 d'abril.

Aquest dies es podran presentar les reclamacions per possibles errades

L’horari per consultar el cens serà
de dilluns a divendres de 8,30 a 19 hores.
També estarà disponible al web municipal www.cerdanyola.cat

L’alcaldessa, Carme Carmona durant la trobada celebrada a Terrassa

La nostra ciutat va participar en la 1ª Trobada
de Ciutats Catalanes membres de la "Red
Innpulso", organitzada pel Servei d'Innovació,
Recerca i Desenvolupament de l'Ajuntament
de Terrassa. Aquesta trobada es feia amb l'objectiu de generar instruments a les PYMES per
tal que puguin aconseguir finançament per als
seus projectes empresarials.
Durant la jornada els alcaldes i alcaldesses de
les localitats de Cerdanyola, Terrassa,
Sabadell, Vilanova del Camí, Sant Feliu de
Llobregat, Viladecans i Sant Boi de Llobregat,
van presentar l'estat de la innovació a les seves poblacions acompanyats d'empreses locals que han presentaven els seus projectes
innovadors. Les empreses cerdanyolenques
participants van ser: 46TS, TESNET, RADAN
DESINTEC, i MACULART, que amb els seus
projectes innovadors opten a trobar finançament amb la col·laboració i assessorament de
LEITAT.
Aquestes empreses podran ser assessorades

per un centre tecnològic, reconegut pel ministeri d'Economia i Competitivitat que té com a
objecte col·laborar amb empreses i institucions afegint valor tecnològic 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 les empreses sense cap cost i
només cobraria en cas d'aconseguir el finançament per al projecte. Aquestes 4 empreses
un cop hagin pogut fer valer les seves propostes es podran incorporar al "Proyecto
Instrumento PYME 2020" que preveu un finançament de fins a 3 milions d'euros mitjançant
subvencions en tres fases: viabilitat, proves pilot i comercialització.
La "Red Innpulso" és el punt de trobada i informació per als 56 ajuntaments d'arreu de
l'Estat que han obtingut la distinció "Ciutat de
la Ciència i la innovació". Cerdanyola forma
part d'aquesta xarxa en la categoria de ciutats
de més de 50.000 habitants.

Cerdanyola
present en
l’entrega de
noves distincions
de la “Red
Innpulso”

Carmen Vela i Carme Carmona durant la Jornada

L'Ajuntament va participar en l'acte de lliurament de les noves distincions de la Red
Innpulso a 15 ciutats que va tenir lloc a
Burgos
Durant la jornada, l'alcaldessa, Carme
Carmona, es va reunir amb la secretaria de
Estado de I+D+I, Carmen Vela, per parlar de
les iniciatives desenvolupades en l'entorn de
la ciència i la innovació a la nostra ciutat.
Altra de les actuacions dutes a terme per
l'Ajuntament va ser la reunió prèvia de treball
per constituir l'associació ARINN, una entitat
sense ànim de lucre i amb l'objectiu de reconèixer i d'impulsar les actuacions en matèria
d'innovació realitzades per les administracions. Cerdanyola forma part del seu Consell.
Amb les 15 noves distincions són ja 56 les
ciutats reconegudes pel seu esforç i compromís l'I+D+i i la creació d'oportunitats que fomentin la recerca i la innovació en l'àmbit municipal.
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1a Trobada de ciutats
calalanes de la "Red
Innpulso"

Promoció Econòmica

Les cooperatives escolars
ja tenen CIF
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L’alumnat de 5è de les escoles Serraperera i
Xarau van rebre el CIF de les seves cooperatives, un projecte que s’iniciava el mes de setembre
dins
del
programa
Cultura
Emprenedora a l’Escola 2014-2015.
L’alcaldessa, Carme Carmona, la regidora
d’Educació, Maria Reina i el regidor de
Promoció Econòmica, Francisco Ortiz, van visitat en primer lloc l’Escola Serr aparera i les cooperatives “Tots Podem”, de 5è A, i “Petits
Cooperants”, de 5è B. Posteriorment es van
traslladar a l’Esco la Xarau per visitar les cooperatives “MaCien”, de 5è A, i “Amb els 5 sentits”, de 5è B.
Els nens i nenes van explicar la feina realitzada durant aquests mesos en els que s’ha fet
la constitució de la cooperativa, s’han redactat els estatuts, s’han organitzat per grups, s’han
fet prototips dels productes que es volen fabricar i un estudi de mercat.
Ara es troben en ple moment productiu treballant de valent perquè quan arribi el tercer trimestre tinguin enllestits els productes i els puguin comercialitzar.
Els estudi ants posaran a la venda els productes elabor ats durant el mes de maig. U na part
dels beneficis aconseguits amb la venda seran destinats a diferents o negès locals.

Fomentar l'autonomia

El projecte consisteix en què durant el curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la localitat. L'objectiu és fomentar l'autonomia i la iniciativa personal, ensenyar a
aprendre i millorar les competències social i ciutadana, lingüística, digital, cultural, artística
i matemàtica en una iniciativa d'interacció amb el món real.

Espai infantil al c. de Les Escoles

En breu, comptarem a la ciutat amb un nou
equipament destinat a la petita infància. Es
tracta d’un servei destinat a la franja d'edat
compresa entre els 3 als 11 anys i que es situa a l’antic edifici del carrer Escoles.
Aquest Espai Infantil oferirà als nens i nenes
de la ciutat i de retruc a les seves famílies, un
recurs de caire social públic del que fins ara
no en disposàvem. Pretén ser un espai inclusiu per a tots els infants, i dotat d'una forta
vocació social i comunitària.

Horari
de tardes

L'Espai Infantil obrirà les seves portes totes
les tardes,de dilluns a divendres, fora de l'horari escolar, i s'estructurarà en torns organitzats en funció de l'edat: infants de 3 a 5 anys,
infants de 6 a 9 anys i infants de 10 i 11 anys.
Disposarà de diferents zones destinades a
jocs de taula, jocs de construcció, joc simbòlic, joc psicomotriu i jocs d'exterior o de pati.
El nou servei pretén servir de dinamitzador
d'altres projectes d'infància a la ciutat,
col·laborant o essent impulsor d'activitats per
aquest col·lecti u i les seves famílies, amb la

idea de facilitar la conciliació familiar i el suport a les famílies.

Edifici singular

La seu de l’espai infantil serà les antigues escoles de Cerdanyola, al carrer de les Escoles.
D'aquesta forma es recupera un nou equipament al servei del ciutadà, d'especial impor-

tància, històrica i identificativa, ja que va ser
la primera escola del municipi. Per aquest
motiu des de l'Ajuntament es treballa en el
logotip identificatiu del servei, que recuperarà la figura històrica de l'arquitecte modernista J.M. Balcells. Balcells va projectar l'edifici amb la seva façana característica,
patrimoni de la nostra vila.

Als quatre mesos d'edat els infants ja poden començar a anar a l'escola. S'inicia en aquest moment el primer contacte de l'infant i de la
seva família amb una de les institucions més importants de la nostra
societat. Aquest primer cicle educatiu, s'estén fins als tres anys d'edat i
els centres que ofereixen aquest servei són les escoles bressol o llars
d'infants.
Anar a l'escola a aquesta edat no és obligatori, és la família qui decideix
portar l'infant al centre educatiu, sigui per convenciment dels avantatges de completar l'educació en el context familiar amb un espai més socialitzador amb infants d'edats iguals o properes, sigui per necessitat de
conciliació familiar o per qualsevol altra causa.
L'escola bressol té diverses funcions: una funció educativa, perquè possibilita als infants experiències intencionades i conduïdes per equips
professionals que contribuieixen a desenvolupar les capacitats personals, sobretot pel que fa a la socialització, que complementa la tasca
educativa de les famílies; una funció social, perquè aquesta edat és
clau per minvar els possibles desavantatges educatius causats per diferències socieconòmiques i culturals i, finalment, una funció de resposta
a les necessitats de conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les famílies. En no ser una etapa obligatòria, no és gratuïta, i les famílies han de pagar una quota mensual per aquest servei, tant si es tracta
de centres públics com de centres privats.

Com ha de ser una escola bressol?

Una escola bressol, o una llar d'infants, és un centre d'ensenyament reglat. Pot ser de titularitat pública (escoles bressol) o privada (llars d'infants). Unes i altres han de complir uns requisits que venen donats per
la normativa del Departament d'Ensenyament. Per exemple, les persones que estiguin a càrrec dels grups d'infants, han de ser mestres especialistes en educació infantil i tècnics/tècniques en educació infantil,
ningú que no tingui aquesta titulació mínima pot ser responsable d'un
grup d'infants. Pel que fa als espais interiors i exteriors, hi ha d'haver
una sala per a cada grup d'edat, un espai diferenciat per a la higiene, un
altre per a la preparació d'aliments, una sala per usos compartits i un
espai de pati de, com a mínim, 75 m2.
Cal diferenciar les escoles bressol i les llars d'infants d'altres serveis d'atenció als infants de 0 a 3 anys. Els centres que no acompleixen els criteris que marca la normativa no poden ser autoritzats pel Departament

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els centres autoritzats i
registrats oficialment exhibeixen a l'entrada aquesta autorització, garantia de que compleixen amb els requisits mínims, disposen d'un projecte educatiu de qualitat amb el vistiplau de l'administració educativa i
estan al dia de les inspeccions educatives i sanitàries corresponents.

L'oferta d'escola 0-3 a Cerdanyola

A Cerdanyola del Vallès tenim una molt bona oferta d'escoles que ofereixen el primer cicle d'educació infantil.
Els tres centres públics són les escoles bressol municipals: Montflorit,
Cordelles i Turonet. El preu del servei d'escola bressol el decideix
l'Ajuntament, i el fa públic cada any en la normativa de preus públics.
Per poder-hi accedir, cal seguir el procediment de preinscripció i matrícula que estableix el Departament d'Ensenyament i del qual es pot tenir
informació actualitzada a través del portal d'educació de la web municipal. Pel que fa a l'oferta privada, a Cerdanyola tenim 9 centres: Bon Dia,
Disney, Gespa, La Llar d'en Pitus, La Torreta de Xiquilàndia, Ninot, Nins,
Patufet i Tic-Tac.

Ajuts per a l'escolarització 0-3

Una de les funcions de l'escola de 0 a 3 anys, com s'ha dit al principi, és
la social. L'administració educativa hauria de garantir que la situació
socioeconòmica de les famílies no sigui un obstacle per a l'accés a l'escola bressol dels seus fills i filles. Actualment, el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no fixa en els seus pressupostos cap quantitat econòmica destinada a sufragar el funcionament i manteniment de les escoles bressol municipals, malgrat que fins
fa uns anys sí que ho havia fet, arribant a ser aquesta aportació de
1.800 € per infant i curs.
Davant l'actual situació, l'Ajuntament de Cerdanyola preveu un sistema
general per tal de garantir un accés igualitari als serveis municipals
que, com l'escola bressol, l'escola de música, els cursos de l'Ateneu o
les activitats de l'espai esportiu municipal de Can Xarau, tenen un cost.
Es tracta de la tarifació social, que preveu una reducció de fins al 80%
del preu públic aprovat, proporcional a la renda per càpita de la família
o unitat de convivència. L'ajuntament també ofereix beques escolars
per a l'escolarització en llars d'infants de titularitat privada a les famílies que compleixin els requisits per accedir-hi.
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Parlem d’escola 0-3
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Jugatecambiental al Parc del
Turonet
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Aquest mes de març ha obert les seves portes la Jugatecambiental, una
proposta lúdica que promou el respecte a l’entorn i els valors ambientals i que es situa al Parc del Turonet.
Aquesta activitat compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona té l’objectiu d’oferir un espai d’aprenentage i experimentació
a través del joc, tot promovent el respecte al mediambient en l’àmbit
del Parc de Collserola.
Es tracta d’un espai lúdic i educatiu on es podrà gaudir de diverses activitats: jocs, tallers ambientals o itineraris guiats pel parc. La
Jugatecambiental obrirà els diumenges de 11 a 13.30 hores i s’adreça
fonamentalment a un públic familiar.

Activitat gratuïta

La Jugatecambiental és lliure i gratuïta, tot i que per poder participar a
alguna de les activitats programades serà necessària una inscripció
prèvia, de la que s’informarà amb antelació.
La propera activitat serà:
29 de març
Arbres i arbustos del parc: Qui és qui?:
activitat de descoberta de la vegetació del parc.
Per a participar-hi en aquesta activitats les famílies es poden inscriure
el mateix dia a la Jugatecambiental.

Les activitats de la Jugatecambiental es desenvoluparan de forma continuada un mínim de 25 sessions, agrupats bàsicament als mesos de
primavera i tardor. La previsió passa perquè a la nostra ciutat es facin
activitats fins al proper mes novembre.

Classes de ioga a l’escola Xarau
a càrrec de persones discapacitades

Membres del Centre Barcanova de persones discapacitades comparteixen experiència amb nens i nenes de l’Escola Xarau

Les classes de ioga a càrrec de persones discapacitades és una experiència que ja es va fer el
curs passat i es va valorar molt positivament.
De fet, va ser una de les bones pràctiques que

es van presentar al Congrés Internacional de
Ciutats Educadores que va tenir lloc el passat
mes de novembre a Barcelona.
El CO Barcanova GSIS té una experiència d’in-

tegració del ioga en les seves activitats de més
de 15 anys. Van proposar compartir el seu coneixement amb els infants de Cerdanyola, i la
proposta es va concretar en el taller de ioga
que es fa amb l’alumnat de 2n de primària de
l’escola Xarau. En aquest curs s’han previst 9
sessions, en les què hi participen els infants de
les 2 classes de 2n de primària i 11 persones
adultes amb discapacitat intel·lectual del
Centre Ocupacional Barcanova, i estan a càrrec d’un dels educadors del centre ocupacional, mestre de ioga.
El més destacat d’aquesta activitat és l’empoderament de les persones adultes que fan el
taller. Elles, que normalment tenen menys aptituds que la resta de persones amb les que
interactuen, ara són els que ja saben fer ioga,
servint de model per als infants que descobreixen l’activitat.

8 de març i la necessitat de
seguir reivindicant el dia de la dona

Dona
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El Dia Internacional de les Dones 2015 es va commemorar amb diversos actes de caràcter lúdic, reivindicatiu i de sensibilització.
Entre les activitats va destacar el diàleg entorn les dones com a protagonistes de la transició que va tenir lloc a l’Ateneu o la lectura del
Manifest institucional de la jornada que l'alcaldessa de Cerdanyola,
Carme Carmona, va llegir durant el festival que l’Associació de Veïns de
Banús-Bonasort celebrava al Centre Cívic.
A l’escrit, es denuncien les desigualtats que les dones pateixen “al mercat laboral: les bretxes salarials, la segregació vertical, els sostres de vidre, l’atur de llarga durada, l’impacte de l’assetjament”.
Per això al manifest es demana “avançar en la corresponsabilitat, en
l’equitat i en el repartiment dels treballs i responsabilitats de la cura” ja
que “el manteniment de la vida i el pes del treball reproductiu no pot recaure exclusivament sobre les dones, cal que els homes es sumin a la
gestió del treball reproductiu per avançar conjuntament en un repartiment equilibrat de temps i treballs”.
El manifest denuncia “totes les desigualtats de gènere” i expressa “el
compromís col·lectiu en la construcció d’un món comú on els drets i llibertats de les dones no siguin una utopia sinó una pràctica quotidiana”.

La Síndrome de Wendy

La Casa de Andalucía acollia també una xerrada organitzada per Dones
per la Igualtat titulada La Síndrome de Wendy, a càrrec de la terapeuta
de Gestalt Maria Teresa Llobet.
Posar la felicitat dels altres per sobre de la pròpia i sentir-se responsa-

ble de la felicitat dels altres és una de les característiques de les “dones
Wendy”, nom pres del personatge del conte de Peter Pan, l’amiga del
nen que no volia créixer.

Passaport museístic per
conèixer el patrimoni del Vallès
Els 12 museus municipals de la comarca del
Vallès Occidental que formen part de la Xarxa
Museus Locals de la Diputació de Barcelona
ofereixen un "passaport" que permet conèixer
la història i el patrimoni arquitectònic i cultural
de la comarca. La iniciativa, que compta amb
el suport de la Diputació, es va presentar al
Museu i Poblat Ibèric de ca n'Oliver de
Cerdanyola del Vallès.
El passaport permet beneficiar-se de descomptes i regals als museus, però serà imprescindible presentar-lo i que estigui segellat pel
museu emissor. El document només podrà tenir un segell de cada museu i s'obtindrà el descompte corresponent només una vegada, tot i
que també se'n podran beneficiar els familiars
del titular. Un cop aconseguits els 12 segells,
el titular obtindrà un premi, a més de participar en un sorteig per a una nit d'hotel.
Els Museus que en formen part són: Museu de
la Pagesia de Castellbisbal, Museu i Poblat
Ibèric de Ca n'Oliver de Cerdanyola del Vallès,
Museu d'Art de Cerdanyola del Vallès, Museu
Municipal de Montcada i Reixac, Centre
d'Interpretació del patrimoni Molí d'en Rata de

Ripollet, Museu Municipal Castell (MMUC) de
Rubí, Museu d'Art de Sabadell, Museu
d'Història de Sabadell, Museu del Monestir de
Sant Cugat del Vallès, Museu del Tapís
Contemporani de Sant Cugat del Vallès, Seu
d'Ègara Esglésies de Sant Pere de Terrassa i el
Castell Cartoixa de Vallparadís de Terrassa.

Cultura

Cerdanyola,

Carnaval 2015
1

2

3

4

6

5

7

9

1. Primer premi comparses Antigues Civilitzacions (AMPA Serraprerea) 2. La salita de los García, 1r premi absolut
3. Carrossa dels vaixell dels gals 4. Pregó del Rei Carnestoltes 5. Els cuiners 6. Futur d’ara 7. Nadó Aeri 8. Un Obèlix molt local
9. Carnaval al Mercat de Serraperera 10. Entrega de premis al mercat de Les Fontetes

8

10

ciutat activa
Passada
dels Tres
Tombs 2015
3

2

1

4

5

6

1. La passada davant les autoritats 2. Benedicció dels animals 3. Abanderats grans 4. Abanderats infantils.
5. Un carruatge molt animal. 6. La banda

La Pallassada

7

8

9

7-8-9 Espectacles Tubs, Clic i Da Capo, participants en l’edició d’enguany de La Pallassada

Premi solidari Jose Rosell
10

10-11 Actes d’entrega del Premi solidari Josep Rosell 2015

11

Recepcions i exposicions

Cerdanyola,

Al llarg d’aquest primer trimestre del 2015, han tingut lloc un seguit de trobades, recepcions,
entrega de premis i exposicions que es resumeix en la següent mostra gràfica
1

3

5

2

4

6

7

8

1. Integrants del curs de memòria celebrat a l’Ateneu 2. Homenatge a la centenària ......... 3 i 4. Entrega de diplomes als participants
del curs d’acollida de la Creu Roja 5. Entrega del Premi millor aparador de Nadal a la botiga Somnis de Llana. 6. Premi solidari Café
de Cerdanyola 7. Art i ciència al MAC can Domènec. Exposició “Art el trànsit”, col·lecció de contemporani al MAC

ciutat activa

Dia d’Andalucia a Cerdanyola

1

2

Dia Mundial de la Poesia: Joan Vinyoli

4

3

1 i 2. Representacions amb motiu del Dia d’Andalucia. 3 i 4 Dia Mundial de la poesia de dedicat a Joan Vinyoli

Altres activitats

3

1

4

2

5

1. Aplec de la sardana. 2. Paella gegant a Les Fontetes. 3. Saetes a la Casa de Andalucíacc. 4. Trobada de Gitanes a la
plaça Abat Oliba. 5. Inauguració de la nova seu del Centre de Muntanya de Cerdanyola

SANT JORDI 2015
Dimecres 8 d'abril

Presentació de llibre
People from Ibiza
Amb els autors José Corbacho
i Juan Cruz
Hora:19h
Lloc: Llibreria Efora
Organització: Llibreria Efora
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Dissabte 11 d'abril

Suc amb lletres
Sessió especial Aniversari 10 anys
de la Llibreria L'Aranya
Hora: 12h
Lloc: Museu d'Art de Cerdanyola Can Domènech
Organització : Ajuntament de
Cerdanyola i Llibreria L'Aranya

Dimarts 14 d'abril

Taller Grans artistes :
roses esmaltades
Hora :17h
Lloc : MAC- Can Domènech
Adreçat a :
Persones majors de 60 anys
Es decorarà una espalmatòria amb
esmalts en fred inspirant-se en les
roses dels vitralls del MAC.

Acte Homenatge
a Francesc Garriga
Garriga parla pels seus deixebles
Hora: 19.30h
Lloc: Ateneu
Organització: Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
i Ramat de Pedres

Dijous 16 d'abril

Cafè amb lletres
Presentació del llibre Les set caixes
a càrrer de la seva autora, l'escriptor
Dory Sontheimer
Hora: 19.30h
Lloc: Museu d'Art de Cerdanyola Can Domènech

Dissabte 18 d'abril

Taller Pentinats de contes
Es crearà un espai de creació i fantasi entre pares, mares, fills i filles
Adreçat: a partir de 3 anys
Hora: 12-13.30h
Lloc: Museu d'Art de Cerdanyola Can Domènech

Diumenge 19 d'abril

Expliquem contes d'ibers
Històries teatralitzades
Activitat familiar
Hora:11 h
Lloc: Museu i Poblat Ibèric de Ca
n'Oliver

Dimarts 21 d'abril

Confidències literàries d'una dona
Una xerrada amable i pròpera a càrrec de la periodista i escriptora que
parlarà des del seu punt de vista sobre llibres i cultura en general.
Hora:19.30h
Lloc: Museu d'Art de Cerdanyola Can Domènech

Dimecres 22 d'abril

Hissada de banderes
Hora: 20h Lloc: Pl. Francesc Layret
Acte d'inici de festes
Organització: Casa de Aragón

Dijous 23 d'abril

Durant tot el dia parades de llibres i
roses
Lloc: Pl. de l'Abat Oliba i Pl. de Josep
Viladomat

14a Marató de lectura

Marató dedicada al poeta Francesc
Garriga 1932-2015)
Hora: de 7.30h a 19.30h
Lloc: Pl. de l'Abat Oliba i Pl. de Josep
Viladomat

Lectures matineres a la plaça
Horari: De 7 a 9 h
Lloc: Pl. Francesc Layret
Les escoles llegeixen
Horari: De 9 a 13 h
Lloc: Pl. de Francesc Layret
La festa de la paraula
Horari: De 13 a 15 h
Lloc: Pl. de Francesc Layret
Les escoles llegeixen
Horari: De 15 a 17.30 h
Lloc: Pl. de Francesc Layret

Teatre i lletres
Raspall - Pere Calders
Companyia Teatre Nu
Públic familiar
Horari: De 17.30 a 18.30 h
Lloc: Pl. de l'Abat Oliba
Acte de cloenda amb música

i lectura Homenatge
a Francesc Garriga
Horari: De 18.30 a 19.30 h
Lloc: Pl. de Francesc Layret

Col·laboren: Agrupació Cultural
Sardanista, Agrupació Musical de
Cerdanyola, Associació Radio Club,
Aula de Teatre Cerdanyola, Casa
d'Aragó, Centres Educatius de
Primària i Secundària, ..
Sardanes
Amb la Cobla La Nova Vallès
Hora: 19.30h
Lloc: Pl. de Fracesc Layret
Organització : Agrupació Cultural
Sardanista

Divendres 24 d'abril
Teatre Terra Baixa
Idea original i interpretació: Lluís
Homar; Direcció: Pau Miró
Hora : 21h Lloc: Teatre Ateneu
Preu: Taquilla: 20€; anticipat 16€;
reduït 12€

Dissabte 25 d'abril
Concert de Sant Jordi
Agrupació Musical de Cerdanyola
del Vallès i Banda de l'Associació
Rubí Musical S. XXI
Sota les batutes dels mestres
Gerard Pastor i Lluís Calduch, més
de 80 músics interpretaran obres de
diferents èpoques i estils, amb especial menció a l'obertura Rienzi, del
reconegut compositor romàntic
Richard Wagner.
19h Lloc: Teatre Ateneu Preu: 5 €
Organitza: Agrupació Musical de
Cerdanyola del Vallès
Exposicions
Francesc Garriga, joventut perenne
Dates: Del 13 d'abril al 30 d'abril
dilluns a divendres de 9 a 21h
Dissabte de 9 a 15 h i de 17-22 h
Diumenges de 9 a 12h. Ateneu

Presentació del Sant Jordi de Lluís
Masriera, pintura sobre taula realitzada pels volts de 1905 pel pintor i
joier Lluís Masriera i que formava
part d'un retaule destruït a la Guerra
Civil.
Horari: De dimarts a dissabte de 17
a 20 h i diumenges d'11 a 14h
Lloc: Museu d'Art Can Domènech.

DIVENDRES, 1 DE MAIG

19 h CERCAVILA
D'INICI DE LA FESTA MAJOR
19.30 h OBERTURA DE LA FESTA
I P RE G Ó
Balcó de l'Ajuntament
22 h CASTELL DE FOCS
Parc del Turonet
CONCERT AL TURONET amb L'ORQUESTRA PLATERIA i
seguidament, el grup de versions
LA LOCA HISTÈRIA
22.45 h
PASSAREL·LA 2015
PRIMAVERA-ESTIU
Pl. de l'Abat Oliba

DISSABTE, 2 DE MAIG

EXPOSICIÓ DE BONSAI
De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Pati del Museu d'Art de
Cerdanyola
PASSEJADA EN PONI (A confirmar)
De 10 h a 14 h i de 17h a 20 h Pl.
de l'Abat Oliba
10.30 h V CURSA POPULAR
"CERDANYOLA CIUTAT DE LA
CIÈNCIA"
ROSER DE MAIG
FIRA D'ARTESANIA
D'11 h a 21 h
MERCAT MODERNISTA
D'11 h a 23 h
12 h ESPECTACLE INFANTIL amb
el grup
ELS COLORAINES
Pl. de L'Abat Oliba
FESTA DE L'ESPAI JOVE

De 12 a 14H
MOSTRA DE CUINA
MEDITERRÀNIA
De 13 a 16 h Parc del Turonet
TALLER INFANTIL DE FOTOGRAFIA
D'15.30 h a 20 h Ateneu
18 h LO CERCANYOLA
Cercavila de cultura popular i tradicional
20.30 h BALL VUITCENTISTA
Lloc: Mercat Modernist (c. de
Cervantes)
21 h TEATRE "RUMORS"
GAT Teatre [ESCENA CIUTAT]
Teatre Ateneu
22 h CORREFOC
23 h CONTRAPREGÓ
23 h CONCERT amb els grups
SANTO CHANGO, FUNDACIÓN
TONY MANERO i per finalitzar la
festa DJ's Parc del Turonet

DIUMENGE, 3 DE MAIG

8.30 h MATINADES AMB ELS
TRABUCAIRES DE CERDANYOLA
10 h TROBADA DE PUNTAIRES
Lloc: pl. de Josep Viladomat
11 h PEDALADA POPULAR
11.30 h BALL DE LA POLCA DE
CERDANYOLA
Pl. de l'Abat Oliba
11.30 h CERCAVILA DE GEGANTS
12 h DIADA CASTELLERA Pl. de
l'Abat Oliba
12 h TASTET DE VEUS
Pl. de Jaume Grau i Altayó
MOSTRA DE CUINA
MEDITERRÀNIA

De 13 a 16 h Parc del Turonet
13.30 h BALL DE GEGANTS
Lloc: parc del Turonet
17.30 h SARDANES
Pl. de l'Abat Oliba
18 h ESPECTACLE INFANTIL
amb JORDI TONIETTI
Pl. de Jaume Grau i Altayó
18.00 h
L'ESBART AL ROSER DE MAIG
Pl. de l'Abat Oliba
18 h FREAKxPRESS 2014
Passi dels curtmetratges i
lliurament de premis del concurs
de curtmetratges en 24 h
Casal de Joves Altimira
19 h BALL DE LA GENT GRAN
amb grup ESQUITX
Lloc: parc del Turonet
20.30 h UN ROSER DE MAIG DE
FANTASIA MÚSICA DE
PEL·LICULES D'ANIMACIÓ
AMB LA BANDA DE L'AGRUPACIÓ
MUSICAL DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS Lloc: pl. de l'Abat Oliba
21.30 h
FESTA LOS 40 PRINCIPALES
DE CADENA SER
AL PARC DEL TURONET
00 h NIT DE LA MOSTRA

DILLUNS, 4 DE MAIG

FESTA MAJOR INFANTIL
D'11 a 14 h Parc del Turonet
18 h FI DE FESTA
Pl. de l'Abat Oliba
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ROSER DE MAIG (AVANÇAMENT DE PROGRAMA)

El Cerdanyola Futbol Club es
presenta amb nova equipació
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Esports

Gairebé 800 jugadors i jugadores pertanyents als 50 equips de les diferents seccions del Cerdanyola Futbol Club es van donar cita a les instal·lacions de La Bòbila per fer la presentació oficial del club per a la present temporada.
Un acte que va comptar amb una sorpresa destacada, la presentació de
la nova equipació per a la propera temporada, molt allunyada de les tra-

El circuit de cross a
Montflorit es senyalitza
per ser permanent

El Parc dels Gorgs de Cerdanyola del Vallès ja té un circuit de cros senyalitzat per a què es pugui utilitzar de forma permanent
El circuit transcorre per la zona del Parc dels Gorgs més propera a la
Zona Esportiva Municipal de Montflorit i és allà on es disputa anualment el Cros Ciutat de Cerdanyola.
S’han senyalitzat 600 metres amb corda de forma permanent per a
què tothom que vulgui pugui utilitzar el circuit. Aquest estarà obert a
qualsevol usuari que desitgi practicar l’atletisme.
Una altra actuació ha estat el marcatge del quilometratge del circuit
atlètic que transcorre des de Cerdanyola del Vallès fins a Sant Cugat del
Vallès i que té una distància de 2.500 metres. També és un recorregut
en el què hi ha senyalitzat un carril per a bicicletes.

dicionals ratlles verd-i-blanques i que compte amb les lletres i els números de la tipografia de l’Anna Vives, amb qui el Cerdanyola ha iniciat així
una col·laboració que es traduirà en la participació de la Fundació Anna
Vives en diversos actes del Cerdanyola FC. La jove amb Síndrome de
Down va crear la seva pròpia tipografia de lletra, una inicitiva solidària
que ha apadrinat el jugador del Barça Andrés Iniesta.

Més de 600 alumnes
d’instituts practiquen
korfbal a Can Xarau

El Complex Esportiu de Can Xarau va acollir el KINS 2015, una activitat
de promoció del korfbal on hi van participar més de 600 noies i noies
d’instituts de Cerdanyola, Badia, Barberà i Montcada i Reixac
El korfbal és un dels pocs esports en el que participen equips mixtes, i
que té una certa semblança amb el bàsquet. El korfbal es basa en els
principis de la cooperació, la no-violència, la no especialització, l'habilitat i la coeducació. És un dels exemples més clars de les possibilitats
d'evitar la segregació per sexes a l'esport.
En total van participar 52 equips mixtes, més de 600 noies i nois dels
instituts Gorgs, Forat del Vent, Banús, Pere Calders i Jaume Mimó de
Cerdanyola del Vallès; Badia, de Badia del Vallès; La Romànica i Can
Planas de Barberà del Vallès i La Ferreria i La Ribera de Montcada i
Reixac.

Actuacions a la zona esportiva Montflorit

S’ha impermeabilitzat el sostre dels magatzems i les seus socials de
les entitats que són usuàries habituals d’aquesta zona, el Club Petanca
Cerdanyola Atlético Serraparera i el Clubs d’Arquers de Cerdanyola.
També s’ha col·locat un mòdul per a què pugui ser utilitzat per la secció
d’Atletisme i Triatló del Cerdanyola Club d’Hoquei.
Les millores s’han complementat amb la neteja de la vegetació que hi
ha a l’accés a la instal·lació i amb la reparació de la corda que delimita
la petita pista d’atletisme que hi ha la zona.

27 de març
Hotel Campus UAB

dispensable
Exposició

Abans de l'Alba
Recerca i patrimoni a la Plana
del Castell
De l'1 d'abril al 16 d'agost
Museu i Poblat Ibèric de ca n'Oliver

Teatre
Expliquem contes d'Ibers

Diumenge 19 d'abril 11.30h
Museu i poblat Ibèric de Ca n'Oliver
Activitat gratuïta

Música

Gran concert de Primavera
Diumenge, 17 de maig. 18:30h.
Orquestra de Cambra de Cerdanyola.
Teatre Ateneu.
Preu: Taquilla, 12 eur.
Anticipat, 10 eur.
Preu promoció entitats: 8 eur.
Socis, 5 eur.

Exposició

Joies d'Escultor
Treballs de Manolo, Gargallo,
Smith i Picasso.
Del 10 d'abril al 31 de maig
MAC - Can Domènech

Dia Internacional
dels Museus

Teatre

Terra Baixa
Divendres, 24 d'abril. 21h.
A càrrec de Lluís Homar
Direcció de Pau Miró
Teatre Ateneu.
Preus: taquilla, 20 eur,
anticipada, 16 eur; reduït, 12 eur.
Venda d'entrades per Internet a
www.cerdanyola.cat/teatreateneu

Exposició

Mequinensa!
Fotografies de Jesús Moncada
Del 15 d'abril al 15 de maig
Biblioteca Central de Cerdanyola

Caminando con Antonio Machado
Dissabte, 9 de maig. 21h.
Dramaturgia, direcció i interpretació
José Sacristán
Selecció musical i intèrpret
Aurora Martínez
Teatre Ateneu
Preus: taquilla, 20 eur, anticipada, 16
eur; reduït, 12 eur.
Venda d'entrades per Internet a
www.cerdanyola.cat/teatreateneu

Dissabte 16
i diumenge, 17 de maig

El MAC i el Museu i Poblat Ibèric de ca
n'Oliver s'adhereixen al Dia
Internacional dels Museus amb
diferents activitats programades

Museu i Poblat Ibèric de
ca n'Oliver

Portes obertes als temples de la Vall de
les Feixes. De 10 a 14h. Visites guiades
a les 11 i a les 12:30h, a l'ermita de
santa Maria de les Feixes i a l'Església
de Sant Iscle i Santa Victòria.

Museu d'Art de Cerdanyola

Dissabte, 16. Nit dels Museus
El MAC restarà obert fins a la mitjanit.
III Mostra de Curtmetratges de
Cerdanyola La vida és curta.
Sala d'actes del MAC a les 22h.
Diumenge 17, a les 12h.
MAC&Kids: El Museu vist pels infants de
les escoles de Cerdanyola del Vallès.
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in

abril-maig
Agenda

Farmàcies de guàrdia

Telèfons d’interés

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro)

SERVEIS MUNICIPALS

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

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

ABRIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GALCERAN
RAMBLA
ALVAREZ
Rov-Pinetons
ROVIRA
Rov-Merinero
S.ANDREU
TORRENTS
HIDALGO
RINCON
Rov-Nonell
Rov-Rivera
PEREIRO
BERTRAN
HID-VALLS

C/Palau Ausit, 1
Ctra. Barcelona, 130
C/Magallanes, 4
C/Calvari, 3-5
Rambla Sant Andreu
C/ Monturiol, 74
C/ C/ Lluna, 6
C/ C/ Verge del Pilar, 10

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SELVA

BOQUET

Rov-Ordis
Rov-Lluís
SELVA
SÁNCHEZ
COSTA
VALLS
FERRER
Rov-Galceran
Rov-Rambla
ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA
MERINERO

93 691 70 59
93 692 00 21
93 692 00 86
93 580 95 23
93 692 23 26
93 586 54 26
93 692 25 90
93 586 54 26

MAIG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rov-S.Andreu
TORRENTS
Rov-Hidalgo
RINCON
NOVELL
RIVERA
PEREIRO
BERTRAN
HID-VALLS
SELVA
BOQUET
ORDIS
LLUÍS
SELVA
SÁNCHEZ

Ajuntament (centraleta)
93 580 88 88
Arxiu Municipal
93 580 88 88 Ext. 5164
Ateneu
93 580 88 88 Ext. 5870
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM)
93 580 53 58
Biblioteca
Servei d’Ocupació Can Serraperera
Deixalleria municipal
Zona Esportiva Can Xarau
Parc Esportiu Guiera
Servei d’informació Juvenil A prop
Museu de ca n’Oliver
Museu ca n’Ortadó
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)

93 580 52 51
93 580 76 02
93 594 70 50
93 691 74 42
93 691 77 04
93 586 36 36
93 580 61 19
93 580 45 00
93 692 33 22
93 591 41 30

SERVEIS COMPANYIES

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rov-Costa
Rov-Valls
FERRER
GALCERAN
RAMBLA
ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA
Rov-Merinero
S. ANDREU
TORRENTS
HIDALGO
RINCON
NOVELL
Rov-Rivera
PEREIRO

Servei de gas Butà
Correus
Funeraria Truyols

TRANSPORTS

900 710 710
900 700 720
900 750 750
900 770 077
93 725 62 77 / 901 100 100
93 691 37 57
93 580 97 10

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

93 692 40 16 / 93 692 58 23

010

Telèfon d’atenció ciutadana

TELÈFONS D’URGÈNCIA

Urgències Bombers
112
Emergències
112
Policia Local
93 691 20 00 / 092
ABP Mossos d’esquadra
93 592 47 00
Policia Nacional (urgències)
112
Comissaria de Policia Nacional
936 92 40 03
Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència
900 900 120

TELÈFONS SANITARIS

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

93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
93 580 63 63

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)
93 594 22 16
Urgències
Visites
93 594 21 11
Centre de Salut Mental
93 580 96 77
Creu Roja
93 691 61 61
Centre Hospitalari Parc Taulí
93 723 10 10
Programa d’Atenció a la Dona
93 594 21 99
Alcohólicos Anónimos
93 317 77 77
Parkinson Catalunya
93 580 03 11
AL-ANON familiars d’alcohòlics
93 310 39 53
Ambulàncies (urgències)
061
Associació Esp. Contra el Càncer
932 002 099

ALTRES SERVEIS

UAB
Servei Local Català
Dones per la igualtat
El Safareig

93 581 10 00
93 580 27 51
93 580 13 98
93 580 61 51

