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Un pla d’inversions per fer avançar la ciutat

Amb l'aprovació definitiva del pressupost municipal, la ciutat
ja disposa d'un pla d'inversions per import de 27 milions d'eu-
ros. Aquests diners hauran de permetre dur a terme un bon
grapat d'actuacions que la ciutat necessita, i sobre les quals
hi ha un ampli consens, ja sigui per la seva importància o per
la seva urgència. En aquest sentit, la previsió de durada d’a-
quest pla és que es desenvolupi en els 30 mesos que resten
des d'ara fins a finals de 2019.

Però si hi ha un element clau per entendre el nou pla d’inver-
sions 2017-2019, aquest és el fet que es tracta d’una aposta
per millorar l’espai públic que ens envolta, així com la millora
i posada al dia dels equipaments municipals. Ja fa massa
anys que la ciutat no ha prestat l’atenció que necessita, i ara
tenim l’oportunitat de posar fil a l’agulla i guanyar el temps

perdut. Es tracta de millores que comencen en els carrers i
places dels barris més castigats, en l'enllumenat, en el mobi-
liari urbà, en les instal·lacions esportives (can Xarau i Guiera),
en els centres cívics i a ca n'Altimira, en les escoles, en els
museus, en els mercats... i que segueixen amb una llarga
llista d’actuacions que totes juntes ens han de permetre mi-
llorar la qualitat de vida de totes nosaltres.

Tot plegat, es tracta d'un repte important per a l'Ajuntament,
que ens obligarà a treballar intensament per fer-lo possible.
Però alhora es tracta d'un repte il·lusionant, que ha de perme-
tre que la ciutat pugui gaudir d'uns carrers, places i equipa-
ments dignes, on el conjunt de la ciutadania puguem dur a
terme la nostra vida quotidiana amb la major normalitat pos-
sible.

Editorial
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El Fantosfreak va començar amb una pri-
mera edició amb 8 curtmetratges a con-
curs, 4 dels quals eren del mateix autor, i
en 18 anys s'ha convertit en un festival de
prestigi internacional en el seu gènere, el
fantàstic i freak. Per a l'edició del 2017
s'han rebut un total de 280 curtmetratges
de 28 països diferents, dels quals s’ha rea-
litzat una selecció de 44 obres que seran
projectades al llarg de les 5 nits que dura el
festival.
El cartell d'enguany és obra de la Mayka
Dengrà i vol retre homenatge a L'Exorcista
tenint en compte que el 666 del número de
la Bèstia suma els 18 anys de Fantosfreak. 
Alguns dels personatges de la mítica pel·lí-
cula formaran part de la festa d’aniversari
d’un festival dedicat enguany a un film que
és una icona del cinema de terror i que com-
bina perfectament elements com la quali-
tat, tensió narrativa, por atàvica i elements
gore que tan bé defineixen al Fantosfreak.

Tota la informació la trobareu a www.fantos-
freak.com.

El Fantosfreak retrà 
homenatge a L’Exorcista

Ciutat

El Rotary Club local s’agermana
amb el de Casale Monferrato
Les dues ciutats comparteixen el drama de l’amiant havent estat seu de fàbriques de
productes amb aquest material contaminant: Uralita a Cerdanyola i Eternit a Monferrato

El Fantosfreak arriba a la majoria d’edat amb una selecció
de 44 curts que es projectaran al Parc del Turonet

El Rotary Club de Cerdanyola s'ha agerma-
nat amb el de la localitat piamontesa de
Casale Monferrato amb l'objectiu de fer in-
tercanvis d'experiències, reaccions i conei-
xements que ajudin a trobar solucions a la
situació que tenen en comú les dues pobla-
cions. La visita de la delegació cerdanyo-
lenca va servir per protocol·litzar l'agerma-
nament dels dos clubs.
Casale Monferrato va tenir la fàbrica Eternit
de fibrociment, la mes gran d'Itàlia, oberta
al seu casc urbà des de 1907 fins 1985.
Aquesta situació fa que tingui la mateixa
problemàtica i moltes similituds amb
Cerdanyola, on la fàbrica d'Uralita -que va
acabar pertanyent al mateix grup multina-
cional que la italiana Eternit- també estava
dins del nucli urbà fins 1997.
El Rotary Club cerdanyolenc, presidit per
Josep Tarrès, pneumòleg coordinador de
l'equip comarcal d'investigació de les pato-
logies relacionades amb l'amiant, consi-
dera que l'experiència d'aquest agermana-
ment presenta unes expectatives molt

potents de intercanvis. Tarrès destaca les
possibilitats de col·laborar en la recerca de
la justícia i els drets dels treballadors, la re-
mediació de llocs o el tractament mèdic
dels malalts.
Les dues entitats rotàries coincideixen que
l'agermanament podria ser l'embrió d'un fu-

tur agermanament de les dues ciutats.
Durant la visita, la regidora de medi am-
bient piamontesa, Cristina Fava, destacava
aquest primer contacte com una oportuni-
tat de cooperació, ja que és essencial sa-
ber que la lluita continua per anar més en-
llà de les fronteres locals i nacionals.

Una delegació cerdanyolenca va visitar la ciutat Casale Monferrato per formalitzar l’agermanament

La música i el 
patrimoni es 
mariden a l’Artpegi
El cicle musical Artpegi omple de bon
gust espais emblemàtics de la ciutat
com la plaça de Francesc Layret i els jar-
dins del Museu d’Art-Can Domènech i
Ca n’Ortadó, en col·laboració amb enti-
tats de renom com el Trinity College
London i el concurs Maria Canals.
Artpegi manté el compromís amb els ar-
tistes emergents com l'Alberto Menjón,
guanyador espanyol del Concurs
Internacional de Piano Maria Canals,
que va oferir un exquisit recital al pati
del Museu d’Art amb peces de Mompou,
Falla, Schumann i Rachmaninoff. A més,
al llarg de tot el dia es va disposar d'un
piano de cua a la plaça de Francesc
Layret per apropar la música a tothom.
L’Artpegi 2017 s'obre a nous estils com
el jazz amb el trompetista Guillermo
Calliero i el seu quintet amb South
American Project. El 14 de juliol, a Ca
n'Ortadó, el tango o la samba ens porta-
ran de viatge al ritme del fraseig bop
d'un dels músics més respectats de l’es-
cena jazzística sud-americana i euro-
pea.
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Ciutat

300 escolars de Cerdanyola de 6 centres de primària i 1 centre
d'educació especial han participat en les activitats sobre els mit-
jans de comunicació incloses al programa Cerdanyola Educa
2016-2017. 
Els alumnes de 3r de primària i educació especial de les escoles
Fontetes, Saltells, Sant Martí, Xarau i Residència Canigó han visi-
tat les instal·lacions de Cerdanyola Ràdio (105.3FM) i del diari digi-
tal Cerdanyola.info descobrint com és el treball dels periodistes i
tècnics de so de l'emissora municipal. Els estudiants han pogut
conèixer de prop com arriben i com es busquen les notícies a la re-
dacció, com es fan les entrevistes, com s'editen els enregistra-
ments sonors, com es controlen les taules de so i s'emeten els
programes i com es locuten les notícies o programes radiofònics.
Per acabar, han pogut fer una pràctica davant els micròfons dels
estudis de l'emissora.

Programes escolars
També s'ofereix a les escoles de la ciutat la possibilitat d'enregis-
trar un programa de ràdio que, posteriorment, s'emet al 105.3FM i
es penja al diari digital www.cerdanyola.info. Aquesta activitat està
adreçada a alumnes de 4t de primària i, en aquesta edició per pri-
mera vegada, també han participat alumnes d'educació especial. 
L'Escola Bellaterra, La Sínia, Sant Martí i Residència Canigó han
enregistrat aquest curs els programes a Cerdanyola Ràdio. Els es-
tudiants han treballat prèviament a classe els continguts d'un
magazine en el que han inclòs seccions molt diverses com notí-
cies, esports, música, ciència, humor... Després han tingut l'opor-

tunitat de fer de locutors per un dia, enregistrant el programa als
estudis de l'emissora municipal els quals s'han emès posterior-
ment.  
Els objectius d'aquestes activitats són apropar l'emissora i el diari
digital a l'alumnat de Cerdanyola, que puguin participar activa-
ment en la programació de la ràdio i ampliar els seus coneixe-
ments amb l'experimentació i la pràctica. 
Una altra de les activitats que s'ofereix en el programa sobre mit-
jans de comunicació és l'elaboració de la revista Sisè Informa, ara
en format digital, que s'adreça a alumnes de sisè de primària. 

John Lee Hooker, B.B. King, Ray Charles
i Louis Armstrong són presents al cartell
del XXVII Festival Internacional Blues de
Cerdanyola gràcies a l'art d'en Joan
Vizcarra, il·lustrador i caricaturista de re-
coneguda trajectòria que ret home-
natge a quatre dels grans d'un extens
santoral al qual la nostra ciutat dedica
enceses pregàries. 
Enguany, la litúrgia del Blues, ja sigui
elèctrica, polsosa o voluptuosa, que n'hi
ha per a feligresos i feligreses de tota
mena, aixecarà altars a places, parcs i
tavernes. De moment ja han transcendit
noms com Laurence Jones, jove guita-
rrista britànic a qui el veterà Walter
Trout (ha tocat amb John Lee Hooker,
Canned Heat i John Mayall, poca broma)
ha definit com un entrecreuament entre
Eric Clapton i Buddy Guy. Es només un
indici del que oferirà l'edició del 2017,
que amb la inestimable col·laboració de

bars i programadors locals oferirà una
sèrie de concerts de traca al Parc
Turonet.
Els artistes que desfilaran per la ciutat i
les activitats paral·leles en forma d'ex-

posicions garanteixen el prestigi de la
marca Blues de Cerdanyola, que havent
consolidat un model de festival bianual,
sap créixer com les cabaloses aigües
d'un riu que va deixant pòsit.

El cartell del Blues 2017 apel·la a la
tradició per presentar els nous valors
L’udol d’un cant antic s’apropa. El Blues tintarà de negre les nostres ànimes del 29 de
setembre al 8 d’octubre

Miquel Sánchez firmant un dels exemplars de la seva darrera obra

Earl Thomas serà un dels artistes que aquest any actuarà al Festival de Blues

Els escolars fan de periodistes per
un dia als mitjans municipals
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La ciutat ha viscut plenament la II Fira
Cerdanyola Comerç, organitzada per
l'Associació Cerdanyola Comerç i
Serveis que durant dos dies ha servit
per donar a conèixer de primera mà la
riquesa i varietat del comerç de proximi-
tat existent al municipi, amb 63 establi-
ments exposant la seva feina. La Fira,
que també va programar espectacles in-
fantils i exhibicions diverses, va viure
els seus moments àlgids amb la
Desfilada de Moda i els concerts de
Niño Gato, Txus Blues & Jose
Bluefingers i Likes Band.
La plaça de l'Abat Oliba i carrers adja-
cents van tornar a ser el centre neuràl-
gic de la Fira, que va tenir una ampliació
d'horaris respecte a la primera edició.
Durant la inauguració de la Fira, tant

l'organització com les autoritats munici-
pals i de la Generalitat, van coincidir en
assenyalar la contribució del comerç de

proximitat per mantenir vius els carrers i
teixir una ciutat cohesionada i creant
ocupació. 

Cerdanyola mostra la diversitat 
i vitalitat del seu comerç
Promocionar el comerç de proximitat, mostrar la diversitat de l’oferta comercial i oferir bones
raons per comprar a la ciutat són els principals objectius de la II Fira de Cerdanyola Comerç

Ciutat

Es tracta de la Maleta Buïgas, amb fotogra-
fies i projectes del creador de la Font mà-
gica. La Maleta conté 182 plaques de vidre
amb fotografies i projectes de l'enginyer
Carles Buïgas sobre la tasca que va fer a
Montjuïc per a l’Exposició Internacional de
Barcelona de 1929 i d’altres projectes vi-
sionaris. 
Aquesta maleta va pertànyer a Carles
Buïgas, i ha estat donada al MAC pel Rotary
Club de Cerdanyola que la va adquirir a la
família d’una de les seves col·laboradores.
El Rotary passa a formar part de la llarga

llista de donants i mecenes d’un museu
que va creixent a partir de les aportacions
de la ciutadania ja que més d’un 80% del
seu fons està format per donacions de par-
ticulars en un cas inèdit i molt singular a
Catalunya.
La maleta aportarà una informació deci-
siva per a l’estudi del “Mag de l’aiguallum” i
de l’Art Déco català. L'Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació ha donat suport a
l’inventari i conservació preventiva de la
peça que es trobava en perill degut a la de-
licadesa del suport fotogràfic antic.

El MAC rep una donació
amb imatges inèdites
El Museu d’Art ha incorporat, per una donació del Rotary Club,
un conjunt de 182 plaques fotogràfiques de Carles Buïgas

El Rotary Club Cerdanyola va adquirir la maleta d’una família de les seves col·laboradores

L’Alcalde, la regidora de Promoció Econòmica i el president de l’Associació Cerdanyola Comerç van visitar tots els estands

La Mostra de
Dansa omple de
ritmes els carrers 
Danza Folklórica de la Ciudad de México,
Ballet Dakar (Senegal), Coros y Danzas
de Molina de Segura (Murcia), l'Esbart
Arrels de Lleida i l'Esbart Català de
Dansaires han estat els grups convidats
a la 34 edició de la Mostra Internacional
de Dansa organitzada per l'Esbart
Dansaire Sant Marçal.
La Mostra aixecava el teló amb la pre-
sentació oficial dels grups internacionals
al teatre de l'Ateneu. L'endemà es van fer
ballades als barris: el grup de Mèxic a la
plaça de Jaume Grau i el grup del
Senegal a l'avinguda de Canaletes. La
Mostra també va servir perquè grans i
petits poguessin  aprendre a ballar les
danses dels grups convidats en el marc
de la Mostra Gastronòmica.
El dia del concert de música tradicional,
el MAC va acollir la participació especial
de  la Societat Coral El Vallès de Ripollet i
la incorporació a la Mostra del grup
Coros y Danzas de Molina de Segura.
La ballada central de la Mostra es va fer
al Parc del Turonet amb la participació de
tots els grups i el darrer dia, la plaça de
l'Abat Oliba va acollir les  danses catala-
nes amb l'Esbart Arrels de Lleida,
l'Esbart Català de Dansaires i Secció
Infantil i Cos de Dansa de l'Esbart Sant
Marçal.
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El Ple aprova per unanimitat la 
reorganització del servei del Guiera 
La Diputació de Barcelona farà un estudi dels expedients de liquidació de la intervenció del
PEM Guiera 2014-2016 i de determinació del valor de reversió de la concessió de la FCH
En un ple extraordinari, celebrat el 22 de
juny, es va acordar per unanimitat del plenari
la reorganització del Parc Esportiu Municipal
Guiera i una modificació de crèdits per valor
d’1.526.563 euros per a afrontar les inver-
sions de millora de les instal·lacions.
La proposta d’acord aprovada recull i dóna
resposta a algunes de les principals necessi-
tats expressades pels grups municipals. A
partir d’aquí tots els partits han aportat i re-
nunciat a diferents aspectes i tots es feliciten
d’haver pogut arribar a un acord.
L’Ajuntament ha emès una nota de premsa
informant de l’acord i consensuada amb tots
els grups polítics.
L’Alcalde, Carles Escolà, destacava al finalit-
zar el ple que “estem iniciant el camí per so-
lucionar un dels grans problemes de la ciu-
tat” i afegia que “el PEM Guiera és un
equipament estratègic i el nostre deure és
garantir la seva continuïtat amb el millor ser-
vei possible”.

Punts de l’acord
L’acord del ple inclou sol·licitar a la Diputació
de Barcelona que estudiï els expedients de li-
quidació de la intervenció del servei del PEM
Guiera del període 2014-2016 i de determi-
nació del valor de reversió de la concessió de
la Federació Catalana d’Handbol i que emeti
dictamen al respecte de la correcció dels
mateixos.
L’acord també contempla impulsar la incor-
poració a l’Ajuntament les places relaciona-
des amb l’administració i direcció de l’equi-
pament, fet pel qual s’hauran de convocar
procediments per garantir la lliure concu-
rrència pública. Respecte els serveis de ne-
teja, manteniment i monitoratge, la pro-

posta passa per licitar aquests serveis de
forma genèrica a l’Ajuntament i que en la li-
citació s’incloguin els serveis del PEM
Guiera amb l’obligació de subrogar la planti-
lla actual.
A més, el govern es compromet a treballar
en la unificació dels models de gestió del
PEM Guiera i Complex Esportiu Municipal
Can Xarau i a propiciar la incorporació de
membres de tots els grups municipals a to-
tes aquelles comissions i òrgans amb pre-
sència política i tècnica sobre el PEM
Guiera.
D’altra banda, el ple també va aprovar la mo-
dificació de crèdits per un valor
d’1.526.563,73 euros  per afrontar les inver-
sions de millores que necessita la instal·la-
ció. La regidora d’Esports, Contxi Haro, va
destacar que les primeres intervencions es
faran aquest estiu i que no implicaran el tan-
cament de cap espai.

Valoracions dels grups municipals
El PSC es mostrava satisfet tot i que dema-
nava no caure en l’autocomplaeça i el seu
portaveu Víctor Francos reclamava més dià-
leg per a altres grans temes de ciutat.
Des d’ERC, la seva portaveu Helena Solà, va

sol·licitar una auditoria dels dos  anys d’inter-
venció municipal, un inventari de béns, que
s’aclareixi la comptabilitat de 2012 i que el
valor de reversió final reflecteixi la situació
real.

El portaveu del PDeCat, Josep Grau, va de-
manar a la resta de grups el compromís per
aconseguir que l’informe que aporti la
Diputació serveixi per desbloquejar definiti-
vament el problema.
El regidor del PP, Rosendo Calet, alertava
que en la solució del problema també ha de
participar la FCH i els seus creditors i va re-
clamar l’establiment de nous canals de co-
municació amb ells.
El regidor no adscrit, Jordi Miró, també es
mostrava satisfet de l’acord esperant que
s’estableixi un model de gestió que serveixi
per a altres instal·lacions esportives.

Els grups municipals han pogut arribar a un acord per al PEM Guiera

El govern es compromet 
a treballar en la 

unificació dels models 
de gestió del PEM Guiera

i el CEM Can Xarau

La regidora d’Esports
anuncia que les primeres
intervencions de millora
de les instal·lacions es

faran aquest estiu
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L’Associació Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària neix amb l’ob-
jectiu de fer una transició cap a un model
econòmic més ressistent als efectes de les
grans crisis econòmiques. Aquesta aliança
municipal vol impulsar un model sociecò-
mic alternatiu transformador que contri-
bueixi a la reducció de les desigualtats so-
cials i territorials i a promoure una
economia al servei de les persones i de la
justícia social.
D’inici, formen part de l’associació 31 ajun-
tament que representen el 44% de la po-
blació de Catalunya. Entre aquests ajunta-
ment propulsors es troba el de Cerdanyola,
que va estar representat a l’acte de consti-
tució de l’associació per l’Alcalde, Carles
Escolà, i la regidora de Promoció
Econòmica, Contxi Haro. 
El Pla de Treball 2017-2019 que s’ha mar-
cat la XMESS té tres línies estratègiques
d’actuació: ajudar a enfortir l’economia so-
cial i solidària a cada municipi, incidir i rela-

cionar-se amb altres actors, i visibilitzar la
Xarxa i les iniciatives relacionades amb
l’àmbit per part dels seus membres.
Per tirar endavant el Pla, s’ha elegit una
Comissió Executiva formada pels munici-
pis de Barcelona, Santa Margarida i els

Monjos, Manlleu, Badalona, Girona,
Mataró, Mieres, Sabadell i Santa Coloma
de Gramenet, representativa de la diversi-
tat territorial i de la dimensió dels munici-
pis membres de la xarxa.

31 municipis, entre ells Cerdanyola, creen la primera associació municipal per fomentar
noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles

Neix l’Associació Xarxa de Municipis
per l’Economia Social i Solidària

Persones assistents a la constitució representant les ciutats fundadores

El govern local celebra la concreció
de la data i la pregunta del referèn-
dum que decidirà el futur de
Catalunya. El divendres 9 de juny, el
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, acompanyat del govern
de la Generalitat i dels diputats de
Junts pel Sí i la CUP van anunciar l’1
d’octubre com la data per a celebrar
el referèndum.
El govern municipal referma una ve-
gada més el seu suport al fet que el
poble català pugui decidir el seu futur
a les urnes, en un exercici de normali-
tat democràtica. Se'n congratula, de
l'anunci, al temps que anima a tothom
perquè participi activament en els ac-
tes de campanya i al referèndum, el
moment en el qual el poble exercirà
sobiranament la seva opinió sobre
quin ha de ser el futur de Catalunya
com a ens polític. Si un Estat indepen-
dent en forma de República o seguir
formant part de l'Estat Espanyol.

Data i pregunta
El referèndum es celebrarà el dia 1
d'octubre d’enguany, i la pregunta,
fet pública pel president de la
Generalitat, serà: "Voleu que
Catalunya sigui un Estat independent
en forma de República?". 

El govern municipal es compromet a facilitar tots els mitjans
que li sigui possible perquè pugui dur-se a terme el referèndum

El govern local anima a
participar al referèndum

380 infants 
participen als
Casals Municipals
Fins al 28 de juliol, més de 380 in-
fants passaran pels Casals
Municipals de la ciutat i ho faran re-
partits en cinc torns de caràcter set-
manals. Aquest any els casals s’es-
tan fent a les escoles Xarau i
Collserola.
L'oferta dels Casals d'Estiu
Municipals, tant els de lleure adap-
tat com els ordinaris, està ade-
quada a l'edat dels infants amb un
ritme d'activitats coherent a les se-
ves característiques.
Els infants i la seva creativitat tor-
naran a ser els protagonistes durant
els Casals d’Estiu amb activitats es-
pecialitzades com Sons i ritmes,
Experimentació i sentits, Cosdansa
o Interpretació i contes per als més
petits (infants que aquest curs han
fer de P3 a 1r) i unes altres com
Ritme i batucada, Customització i
creació, Arts escèniques i teatre so-
cial o Ball modern per als més grans
(de 2n a 6è) . A més, cada grup gau-
dirà d'un dia de piscina al Bosc
Tancat i una excursió setmanal.

L’1 d’octubre ha estat la data anunciada per a votar



La 5a Trobada de la Taula de Diàleg dels
Ajuntaments de l’àrea d’influència de la
Corporació Sanitària Parc Taulí va reunir a
l’Alcalde de Polinyà, Javier Silva, l’Alcalde de
Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, acom-
panyat de la regidora i Primera Tinenta
d’Alcaldia, Elvi Vila, el Tinent d’Alcaldia de
Castellar del Vallès, Joan Creus Oliveras,
l’Alcalde de Ripollet, José María Osuna,el re-
gidor de Salut de Badia, Iván Sanz, el regidor
de Salut de Sabadell, Ramon Vidal, l’alcal-
dessa de Palau-Solità i Plegamans, Teresa
Padrós i el regidor de Salut de Sant Llorenç
Savall, Juan Luis Serrano.
Durant la trobada tots els Ajuntaments han
acordat tornar a demanar una reunió urgent
abans del 15 de juliol amb el Conseller de
Salut del Govern de la Generalitat, Antoni
Comín. Aquesta petició ja es va fer en una
carta dirigida al Conseller i enviada el 12 d’a-
bril. La conselleria va respondre que es con-
vocaria a tots els Ajuntaments que confor-
men la Taula a una reunió amb el gerent i el
director de la regió sanitària. Tot i així, però, i
donada la necessitat urgent de dotar de
pressupost i personal tant l’Atenció Primària
de les poblacions com el Servei d’Urgències
del Parc Taulí, la Taula exigirà que a aquesta

reunió també hi assisteixi el Conseller.
D'altra banda, la Taula ha acordat demanar a
la Corporació Sanitària Parc Taulí la creació
d’un Consell de Participació que inclogui, a
més dels representants que la Corporació
consideri adients, els Ajuntaments de l’àrea
d’influència del CS Parc Taulí i altres agents
socials.
Finalment, tots els municipis representats
també han acordat demanar les dades d’ac-
tivitat i recursos dels Centres d’Atenció
Primària del territori per tal de fer una valora-
ció conjunta de com han afectat, en aques-

tes poblacions, les retallades en Salut
Pública dels darrers anys.
La Taula de Diàleg dels Ajuntaments de l’À-
rea d’Influència de la Corporació Sanitària
del Parc Taulí es reuneix periòdicament per a
posar en comú les problemàtiques i man-
cances detectades a cada població relacio-
nades amb l’atenció sanitària. Els municipis
que en formen part són: Barberà del Vallès,
Badia, Castellar del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Montcada, Palau-Solità i Plegamans,
Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç
Savall i Sentmenat.

Els Ajuntaments van acordar, en la darrera reunió realitzada, tornar a demanar una reunió
urgent amb el Conseller de Salut del Govern de la Generalitat, Antoni Comín

Els municipis de l’àrea d’influència del
Taulí demanen un consell de participació

Moment de la cinquena reunió dels representants dels Ajuntaments de l’Àrea d’influència del Parc Taulí
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Hace poco se han cumplido dos años de gobierno de
Carles Escolà (Compromis+CUP) y el balance es muy ne-
gativo. Un gobierno de ocurrencias y un gobierno que no
está en los problemas reales y concretos que sufren los
vecinos de Cerdanyola. 
Es un gobierno que ha estado más preocupado en actuar
de cara a la galería para los suyos e incumplir la legisla-
ción actual:  pagando la cuota del AMI, bajar la Bandera de
España, quitar el retrato del Rey de la Sala de Plenos,…
Pero debemos recordar los problemas reales que sufre
nuestro municipio: Cerdanyola desde hace dos años está
más sucia, te lo dicen vecinos de todos los barrios, tene-
mos un municipio cada día más inseguro, el aumento de
robos en domicilio es constante, no solucionan ni quieren
encontrar una solución definitiva para el Riu Sec, tienen
las instalaciones deportivas abandonadas, tienen las
aceras en un estado lamentable,…
Pero en vez de solucionar los problemas, ellos siguen in-
cumpliendo su programa, contratando en estas últimas
semanas un nuevo cargo de confianza, subiendo el gasto
en este tipo de personal en 135.000 euros anuales. 
Esperemos que esta pesadilla de gobierno acabe
pronto, Cerdanyola no merece este equipo de gobierno
municipal. 

Dos años de 
desgobierno municipal

Cosa de todos, 
interés de algunos

Pasado el ecuador del mandato uno puede pensar qué ha sido de
las promesas de los partidos, y en especial de aquel que gobierna, y
aquellos que le apoyaron. No es un secreto que la ciudad apenas ha
avanzado en nada, y que los grandes retos a los que se enfrenta no
han sido correctamente abordados, y permanecen cuasi estáticos.
Uno de ellos, el PEM Guiera, parece más próximo a su solución gra-
cias a que desde la oposición varios grupos políticos hemos tomado
las riendas y propuesto una solución de consenso. No obstante,
otros problemas como los de Cerdanyola Aparca, el crematorio los
vertederos, las antenas de telefonía o la limpieza y estado de las ca-
lles siguen estancados.
Quizá todos deberíamos abrir una reflexión. Cuando se accede al
gobierno, uno debe asumir las consecuencias y prever si podrá o no
gestionarlo responsablemente. Un partido antisistema gobernando
en minoría con 5 personas, y apoyado únicamente en un inicio por
partidos que compartían con este su afán independentista, ha de-
mostrado no ser la mejor opción para Cerdanyola.
En estos dos años que restan se empieza a divisar en algunas for-
maciones como –todavía más- se acentúa el interés partidista por
encima del de la ciudad. Desde Ciudadanos creemos que, desde la
crítica a la irresponsabilidad del gobierno actual y a quienes le apo-
yaron, Cerdanyola tiene unos cuantos temas importantes en los que
se debe llegar a consensos para dar la talla ante la ciudadanía.
Porque es cosa de todos, a pesar de los intereses de algunos.

Espai  
dels  

grups  
municipals

Ellos no lo hicieron
ni una sola vez...

El pasado 22 de junio, mediante un pleno extraordinario, tras dos
años de mandato, decenas de conversaciones, un gran esfuerzo de
síntesis y acuerdo por parte de todos y un sentido de la responsabili-
dad del que nos debemos felicitar todos, se aprobó lo que puede ser la
hoja de ruta para la resolución definitiva del problema que sufre desde
hace algunos años el PEM Guiera y por tanto, lo que es mucho más
preocupante, sus usuarios actuales y futuros.
El  gobierno  no  había  querido  entender  hasta  el  mismísimo  17  de  junio
de  este  año  que  cuando  gobiernas  con  tan  solo  5  regidores  de  25,  no
lo  puedes  hacer  con  soberbia  ni  con  la  idea  de  vivir  en  otra  realidad.
Así quiso, como nos tiene acostumbrados, convocar a la brava un
pleno sin negociar su contenido y aprobarlo como un trágala. Como
estaba cantado, lo tuvo que desconvocar.
Evidentemente tuvo que rectificar, convocarnos a todos, negociar, pac-
tar, asumir su minoría y convocar un pleno nuevo para el que sí había
acuerdo en lo referente a sus contenidos.
Quedan muchos temas pendientes en nuestra ciudad y esperemos
que el señor Escolà aprenda que sin la oposición no podrá resolver
ninguno de ellos. Está vez, aunque haya sido a la fuerza, lo ha apren-
dido y ha salido bien. Creo sinceramente, que por el esfuerzo negocia-
dor de todos.
Si  se  quiere  se  puede  pactar,  lo  hemos  demostrado,  pero  queridos
conciudadanos  no  olviden  que  ellos  -EEscolà  y  su  partido,  Compromís  y
CUP-  cuando  estaban  en  la  oposición  no  lo  hicieron  ni  una  sola  vez.

Cada grup municipal amb representació al ple dis-
posa d’un espai en aquesta secció d’opinió. El
tema és lliure.
Als grups se’ls hi faciliten els caràcters dels que
disposen per escriure. Si es supera el nombre de
caràcters es redueix el cos de lletra fins encabir el
text  a l’espai establert.



Dos anys transfornant
Cerdanyola

Aquest mes celebrem dos anys des que es va iniciar el
govern del canvi a Cerdanyola. La conjuntura no era
gens senzilla, com és ben sabut, però la nostra volun-
tat de donar resposta a la renovació política que la ciu-
tadania demanava ens va portar a fer aquella passa
endavant.
D'aleshores ençà, hem desenvolupat importants pro-
jectes que fins ara no s'havien realitzat: crear eines de
participació efectives, treballar per remunicipalitzar i
millorar els serveis públics, implementar mesures per
una fiscalitat més justa amb qui més ho necessita, im-
pulsar accions en favor de les persones més vulnera-
bles i participar activament del procés democràtic per-
què entre tots i totes decidim el futur del nostre país,
entre moltes altres coses.
Avui ja estem recollint els fruits de l'esforç d'empendre
polítiques valentes. Ens  sentim  molt  satisfets,  per
exemple,  del  poder  transformador  d'hav    er  involucrat
la  infància  i  el  jovent  cerdanyolenc  en  l'elaboració  dels
pressupostos,  així  com  del  procés  participatiu  que  fa
uns  mesos  hem  encetat  per  decidir  els  usos  de  Ca
n’Altimira. Donar veu a la ciutadania seguirà sent part
fonamental de la nostra forma de fer.

El valor de ciutat

El cert és que la fragmentació política del plenari podria haver es-
tat una oportunitat per incorporar més sensibilitats i limitar el po-
der del govern de torn. Aquestes virtuts no s'han manifestat. El
que estem patint és un desordre que abona el segrest de solu-
cions i la justificació de la ineficiència.
Una ciutat bruta, amb mancances greus a l'espai urbà i que perd
prestigi. Una Cerdanyola que no ha sabut generar eixos comer-
cials dinàmics, que ha descuidat els polígons industrials i que no
ha prestat atenció al seu model econòmic. Una ciutat que no ha
apostat per netejar els carrers, que no ofereix bons espais pels
infants i que ha propiciat un parc d'habitatge envellit. Hem arribat
fa temps a un punt en el que la gestió està afectant al valor de la
ciutat.
Molts ciutadans han apostat per Cerdanyola i han dipositat la
seva confiança en la ciutat comprant o rehabilitant una propietat
o obrint un negoci. S'han compromés i han posat en risc el seu
patrimoni confiant en que l'administració local, per acció o per
omissió, no els perjudicarà. Si volem tenir un futur com a ciutat
hem de respectar aquest esforç i fer tot el possible per frenar
aquest procès de degeneració.

“Quo Vadis” Cerdanyola

En 2 anys de mandat han passat  moltes coses rellevants
en el terreny polític: 4 etapes de govern, 4 cartipassos, 4
intents de posar en marxa el canvi; però... Cerdanyola  està
igual: 14 temes pendents de resoldre encara sobre la
taula... Cerdanyola  segueix  igual: qüestió de confiança,
moció de censura fallida, bloqueig polític en el plenari i un
govern feble... a Cerdanyola  cada  pas  és  molt  complexe:
la situació extrema de Guiera sembla que ha fet reaccio-
nar a tothom i consensuar una possible via de solució;
però en tant Cerdanyola  continua  esperant, la ciutadania
reclama millores i actuacions compromeses. I  aquestes
no arriben ... a Cerdanyola  no  ha  canviat  gran  cosa: alguns
diuen que estem pitjor, no volem pensar amb un mandat
perdut perquè encara queda temps per redreçar la situa-
ció, si volem salvar el que resta hem prioritzar els interes-
sos de ciutat per davant dels propis de partit; caldrà gene-
rositat, humilitat i eradicar els tacticismes partidistes. Des
del PDeCAT volem pensar que és possible si govern i oposi-
ció treballem plegats per l’interès comú de la ciutat. Si ho
fem així el mèrit dels avenços no serà sols del govern, sinó
de tots aquells que hagin fet possible el consens: CERDAN-
YOLA  NO  POT  CONTINUAR  IGUAL.

Guiera: un punt d’inflexió
en la legislatura

Durant els darrers dos anys, a Cerdanyola s’ha viscut
una situació política complicada. D’una banda, hi ha
més diversitat de grups municipals que mai, i aquests
no hem estat prou capaços d’arribar a acords i con-
sensos. De l’altra, el govern es troba en minoria.
Ambdues coses han derivat en el bloqueig de temes
importants a la ciutat. Portem manifestant des del
principi d'aquest mandat que, malgrat aquesta dificul-
tat, l’obligació de tots els grups es cercar el maxim
d’acords possibles. En aquest sentit, des d’ICV-EUiA
hem mantingut i seguirem mantenint una posició dia-
logant. 
Ara, just quan ens trobem a l’equador de la legisla-
tura, tots els grups hem trobat una posició conjunta
per desencallar una qüestió tan important com la del
PEM Guiera. Mitjancant un Ple extraordinari, s’ha
acordat la gestió de l’equipament i les inversions que
s’hi han de fer. Pensem doncs que aquest acord ha de
ser un punt d’inflexió per a treballar durant els pro-
pers dos anys en les mateixes línies: diàleg i voluntat
d’entesa. Això permetrà a la ciutat de recuperar la
normalitat i seguir millorant dia a dia.

3
2

9
 O

pi
ni

ó 
1

3

Opinió



3
2

9
 In

st
itu

ci
on

al
 1

4

La piscina del Bosc Tancat, que disposa
de quatre piscines estarà oberta fins
l'11 de setembre, de dilluns a diu-
menge de 10h a 19h. El preu de l'en-
trada general d'adult d'accés per un dia
és de 5,50 euros els dies laborables i
de 7 euros els dissabtes i festius. La
piscina ofereix descomptes en les en-
trades infantils, gent gran, per a grups i
disposa d'abonaments setmanals,
quinzenals...

A la piscina del Turonet es podrà anar
fins el 3 de setembre. El recinte disposa
de dues piscines, una gran i una altra in-
fantil. El seu horari és de dilluns a diu-
menge de 10:30h a 19:30h i el preu de
l'entrada general d'adult és de 5,40 eu-
ros els dies laborables i de 6,50 euros els
dissabtes i festius. La piscina també ofe-
reix descomptes en les entrades infan-
tils, gent gran, de grups i les persones in-
teressades podran adquirir abonaments.

La piscina del Centre Cívic Montflorit,
també estarà oberta fins al 3 de se-
tembre. L'horari de la piscina és d'11h
a 19h de dilluns a divendres. El preu
de l'entrada general d'adult és de 5,25
euros els dies laborables i de 6,20 els
dissabtes i festius. Els infants, el
col·lectiu de la gent gran i grups tin-
dran descompte i també existeix l'op-
ció de diferents modalitats d'abona-
ments.

Les piscines descobertes municipals,
una opció refrescant per a l’estiu
A la ciutat hi ha tres picines descobertes municipals: del Turonet, la del Centre Cívic
Montflorit i la del Bosc Tancat. Totes elles estaran obertes fins a principis de setembre

Les piscines descobertes sós una de les opcions per a refrescar-se durant l’estiu

Institucional

Com és habitual, els horaris dels Centres
d’Atenció Primària  es reestructuren du-
rant l’estiu. Aquest any, entre el 31 de ju-
liol i l’1 de setembre, el CAP de La
Farigola obrirà en horari de matí, de 8h a
15h, i el consultori Local de Les Fontetes
romandrà tancat. La resta de Centres
d’Atenció Primària de la ciutat (CAP
Canaletes, CAP Serraperera i CAP II
Cerdanyola-Ripollet) mantindran els seus
horaris habituals durant l’agost.
Els horaris han estat consensuats entre
el govern municipal i l’Institut Català de la
Salut (ICS). Enguany la modificació dels
horaris s’ha reduït respecte l’any anterior,
aconseguint que tant el CAP de La
Farigola com el Consultori Local de Les

Fontetes reprenguin la seva activitat nor-
mal més aviat. Des de l’Ajuntament de
Cerdanyola se seguirà treballant per a
que els horaris dels Centres d’Atenció
Primària de la ciutat siguin el màxim de
compatibles amb les necessitats de salut
de la ciutadania durant l’estiu. L’objectiu
a llarg termini seria que no calgués tancar
ni reduir l’horari dels CAPs a l’agost.  

Horaris CAPs 
CAP  La  Farigola: de l’1 d’agost al 2 de se-
tembre, horari de 8h a 15h
Consultori  Les  Fontetes: de l’1 d’agost al
2 de setembre, tancat
CAP  Canaletes: de dilluns a divendres de
8h a 20h

CAP  Serraperera: de dilluns a divendres
de 8h a 20h
CAP  II  Cerdanyola-RRipollet: de dilluns a di-
vendres de 8h a 20h
CAP  II  (Urgències): de dilluns a divendres
de 20h a 8h. Dissabtes, diumenges i fes-
tius les 24h.

Telèfons
Cita  prèvia  atenció  primària: 937 284
444 
CAP  Canaletes: 935 910 740 
CAP  Fontetes: 935 944 470
CAP  La  Farigola: 936 919 589 
CAP  Serraperera: 935 806 363
CAP  II  (Visites): 935 942 111 
CAP  II  (Urgències): 935 942 216

Els horaris dels CAPs de la ciutat es
reestructuren durant l’agost
El CAP de La Farigola obrirà de 8h a 15h entre el 31 de juliol i l’1 de setembre. Durant
aquestes mateixes dates, el Consultori Local de Les Fontetes romandrà tancat

Piscina  Bosc  Tancat  
carrer del Riu Sec, 53
935 805 919
piscines@bosctancat
www.bosctancat

Piscina  Turonet
carrer de Pizarro, s/n
935.808.017
recepcioturonet@gmail.com

Piscina  Montflorit
carrer de la Mare de Deu
dels Dolors, 17-19
936.915.262
piscina@montflorit.cat
www.ccmontflorit.cat
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El Consell d’Infants i Adolescents ha fet
públiques les propostes en les què volen
invertir els 200 mil euros que
l’Ajuntament havia posat a la seva dispo-
sició. Les fonts, l’skatepark, places i
parcs públics seran els àmbits on es des-
tinaran els diners. En el projecte han par-
ticipat infants i adolescents de 5è i 6è de
primària i/o 1r i 2n d’ESO de 15 centres
educatius de la ciutat.
Les propostes van ser presentades en
l’acte de cloenda del CIAC 2016-1, que va
comptar amb l’assistència de l’Alcalde,
Carles Escolà, i del regidor, Iván
González.
La finalitat del Projecte de Pressupostos
Participatius de Cerdanyola del Vallès, en
la línia del Projecte Educatiu de Ciutat, ha
estat dotar de veu les nenes i els nens de

la ciutat i fomentar la confiança en la seva
capacitat per influir en la realitat que els
envolta avui i com a ciutadans del futur.
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha
impulsat un procés de participació inno-
vador i pioner a la ciutat per decidir qui-
nes actuacions ha de fer en matèria d’in-
versions adreçades a béns
(infraestructures) per un total de
200.000 € en millores per la ciutat. El
procés ha estat adreçat de forma exclu-
siva als infants i adolescents. 
Els centres educatius que han participat
són Col·legi Montserrat, Escoles Saltells,
Collserola, Turó de Guiera, Sant Martí,
Xarau, Bellaterra, Carles Buïgas,
Serraparera, Les Fontetes i La Sínia; i els
instituts Pere Calders, Banús, Forat del
Vent i Gorgs.

Els infants i adolescents han decidit en què invertir 200 mil €
del pressupost municipal a través d’un procés participatiu

L’alcalde i el regidor amb els infants i adolescents que han format part del CIAC durant el curs 2016-2017

El CIAC proposa millores en
fonts, places i l’Skatepark

Recta final 
del procés de 
participació de
Ca n’Altimira
El procés participatiu per a definir
els futurs usos de l’edifici de Ca
n’Altimria(antiga Biblioteca) segueix
el seu curs. A finals de juny es van
dur a terme dos tallers oberts a la
ciutadania i que van comptar amb la
participació d’unes 120 persones
representatives de diferents àm-
bits. 
El primer taller va tenir com a objec-
tiu aprofundir i prioritzar les propos-
tes de possibles usos de l’equipa-
ment sorgides en la fase prèvia del
procés participatiu. El segon dia de
taller, les persones assistents van
treballar des de la perspectiva del
model de gestió, concretant com
haurà de ser aquesta en el dia a dia
del futur equipament i d’acord a les
propostes sorgides. 

Prenent forma
A poc a poc el treball va esbossant
quin ha de ser el paper de Ca
n’Altimira a la Cerdanyola actual i
del futur. La gestió de l’espai es
pensa amb un format mixt, ciutada-
nia – entitats i ajuntament, facili-
tant un ús de qualitat en base a
unes normes d’ús participades,
amb una coordinació d’entitats i
persones interessades en vincular-
se a Ca n’Altimira per tal de progra-
mar usos i continguts de curt i llarg
recorregut.



Sant Joan

Cerdanyola en imatges
Àlbum  fotogràfic

Facebook

BCIN Ca n’Oliver Notícia  amb  
galeria  fotogràfica



III Fira de l’Esport

Concert del Castell

Notícia  amb  
galeria  fotogràfica

Notícia  amb  vídeo  i  
galeria  fotogràfica

II Fira Cerdanyola Comerç Notícia  amb  
galeria  fotogràfica
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-  Com  vas  fer  el  salt  a  informar  sobre  te-
mes  internacionals?
Vaig marxar a l’estranger per aventura
però també per necessitat. Vaig viure un
any a Alemanya i allà em va sortir l’oportu-
nitat de treballar en una ONG a Grècia.
Aquí ve la sort. De casualitat va començar
tot l’auge de Syriza i la crisi grega del
deute i vaig poder començar a treballar en
mitjans. 
-  Escrius,  fotografies,  enregistres  vídeo...
el  periodista  modern  ha  de  ser  tot-tte-
rreny?
Per sobreviure de freelance s’ha de saber
fer sobretot vídeo. Si no treballes a televi-
sió és molt difícil poder mantenir-se i viat-
jar només per a premsa escrita. Més que
el periodista modern, és el periodista pre-
cari. Ara ens passem el dia gravant, edi-
tant i enviant un vídeo per després es-
criure una crònica en mitja hora. El que
abans feien tres o quatre persones (cà-
mera, productor, reporter, redactor, fotò-
graf), ara ho fa una sola.
-  Has  treballat  per  mitjans,  petits  i  grans,  i
com  a  freelance.  Amb  què  et  quedes?
L’avantatge és que al final tens l'última pa-
raula davant el mitjà, perquè només tu es-
tàs allà. Això et dóna molta llibertat. Quan
he treballat per mitjans espanyols de poca
difusió, potser la pressió és menor. Ara
que treballo per la televisió alemanya, em
truca l'ONU per demanar-me explicacions.
L’exigència és més gran, però és millor per
ser més rigorós amb la informació.

-  El  periodista  ha  de  ser  incòmode?
És indispensable posar-ho tot en dubte,
des dels governs fins a les víctimes, que
sovint també tenen els seus interessos
personals i tracten de manipular el seu
testimoni.  Si no, acabes fent treball de ga-
binet de comunicació. També s’ha de ser
inconformista amb el món. El periodista
no només ha de narrar el que passa al
món, sinó ha de voler canviar-ho. No som
només espectadors de la realitat, sinó ac-
tors que podem influir-ne.

-  Episodis  informatius  de  gran  magnitud
però  amb  rerafons  social.  Quan  decideixes
informar  sobre  un  tema,  què  pesa  més?
He aprofitat les conjuntures mediàtiques
per “vendre” temes socials. Si ara ofereixo
un tema de víctimes del conflicte colom-
bià, ni em responen. Però al setembre
amb la firma del procés de pau, ho publi-
caven. Un cobreix els breaking news amb
quatre directes de televisió, però la feina
que motiva realment és fer el reportatge
social extens.
-  El  premi  de  l'APM  valora  un  treball  fet
"amb  rigor,  sensibilitat  i  atenent  el  dolor
humà".  El  periodisme  s'oblida  massa  so-
vint  de  les  persones?
Les dinàmiques internes han desvirtuat el
treball periodístic. Sovint hem de fer nú-
meros per veure si sortirà a compte cobrir
un reportatge sobre víctimes d’abusos se-
xuals, de guerres, de refugiats, i això és
una llàstima. Tanmateix, quan un està so-
bre el terreny, davant l’esdeveniment, el
testimoni, el dolor, s’oblida si arribarà a fi-
nal de mes i s’entrega al tema. És una re-
acció instintiva. Has d’apostar pel que
creus imprescindible explicar. Quan vaig
fer la ruta del refugiats, des de Turquia fins
a Alemanya, els companys em tractaven
de boig. Després van acabar fent-ho tots
els mitjans.
-  Hi  ha  hagut  algun  tema  que  t'hagi  marcat
més  com  a  periodista?  I  com  a  ésser
humà?
Al començament de la crisi dels refugiats
no hi havia ningú a Lesbos: ni ONGs, ni pe-
riodistes. El primer que veien els refugiats

quan arribaven en llanxes a Europa era a
tu i jo estava obsessionat per enregistrar
aquelles arribades i ajudar-los. A la tercera
visita, quan Lesbos era un circ, vaig deixar
de costat la càmera i vaig escoltar. A tres
metres hi havia un nen amb una manta
tèrmica i vaig escoltar el cruixit de les se-
ves dents tremolant. Va ser l’escena més
dolorosa que mai he viscut. Un s’acos-
tuma a veure i escoltar històries, però no a
sentir els sorolls que de vegades des-
criuen molt millor el dolor i la realitat.

Després d’escoltar desenes      d’històries
de refugiats siris sobre les atrocitats de
l’Estat Islàmic, un creu que ja ha vist el do-
lor màxim, però arriba a Colòmbia i desco-
breix altres testimonis més dolorosos
d’una violència sistemàtica de mig segle.
Els periodistes mai hem de tornar-nos im-
munes al dolor humà. Cada vivència i per-
sona és diferent. Aquesta és la llàstima i la
gràcia de l’ofici, no deixar mai de buscar i
explicar aquestes històries com si fos la
primera.

Aitor Sáez acaba de guanyar el premi al Periodista Jove de l’Associació de la Premsa de
Madrid pels seus treballs sobre l’Amèrica Llatina i la crisi dels refugiats a Europa

“El periodista no només ha de narrar què
passa al món, ha de voler canviar-ho”

Aitor Sáez en plena feina recollint informació per a donar veu a les persones que pateixen

Entrevista

"Quan vaig fer la ruta del
refugiats, els companys
em tractaven de boig.

Després van acabar fent-
ho tots els mitjans"

"La llàstima i la gràcia de
l’ofici és no deixar mai

d'explicar històries
humanes i doloroses com

si fos la primera"

Entrevista  sencera  al  
Cerdanyola.info



3
2

9
 S

er
ve

i M
un

ic
ip

al
  1

9

Servei Municipal

Un dels diversos recursos amb els que
compta l’Ajuntament per informar i as-
sessorar a la ciutadania és l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC). Es va crear a l’any 1983, com a
conseqüència de la intoxicació massiva
per la venda d’oli de colza desnaturalit-
zat que va provocar una gran alarma so-
cial al país. Des de llavors, aquest servei
ofereix a la ciutadania informació, asses-
sorament i ajuda per fer tràmits en matè-
ria de consum.
Reyes Carnicero, actual responsable mu-
nicipal de l’OMIC, explica que, si bé al co-
mençament les atencions d’aquest re-
curs consistien majoritàriament en
assessorar i respondre dubtes sobre
qüestions alimentàries, ara estan orien-
tades, principalment, en informar i orien-
tar als consumidors sobre l’exercici dels
seus drets i educar en matèria de con-
sum, i rebre i tramitar queixes i reclama-
cions de consumidors, indicant els mi-
llors mitjans a seguir per a la defensa
dels seus drets.
Actualment, des del punt de vista quanti-
tatiu, l’OMIC atén, sobre tot, consultes i
reclamacions de serveis bàsics (és a dir,
energia elèctrica, gas, aigua i telecomu-
nicacions). També destaquen les recla-
macions que les persones plantegen
amb comerços, establiments de restau-
ració i agències de viatges. 
Al llarg de l’any es tramiten al voltant
d’uns 500 expedients escrits. Altres re-
clamacions, però, es solucionen amb
una senzilla trucada de telèfon. 
Poden adreçar-se a l’OMIC totes les per-
sones, en la seva condició de consumido-
res. El seu horari d’atenció al públic és de
les 9:00h a les 14:00h, de dilluns a di-
vendres. Les persones interessades en
demanar una cita amb la OMIC poden

anar presencialment a l’OAC (de les 8:30
a les 19:00h), trucar per telèfon a
l’Ajuntament (93.580.88.88, o el 010 si
es truca des del terme municipal de
Cerdanyola) o enviar un correu electrònic
a l’adreça omic@cerdanyola.cat.
Per presentar reclamacions de consum
s’ha de fer mitjançant el full de reclama-
ció que, obligatòriament, han de tenir i
facilitar tots els comerços i empreses (si
no el faciliten, que pot ser causa de san-
ció, a l’OMIC n’hi ha exemplars). Per tenir
més possibilitats d’èxit en la reclamació,
també s’han d’adjuntar fotocòpies de
tota la documentació relacionada amb el
tema. Les reclamacions es poden portar
a la cita amb l’OMIC o es poden entrar al
Registre General de l’Ajuntament (pre-
sencialment a l’OAC, o telemàticament a
la través de la Seu Electrònica de la web
municipal). Abans de presentar una re-
clamació, però, és important i necessari
que la persona que reclama hagi intentat
solucionar el problema directament amb
el comerç o l’empresa reclamada.

En els seus inicis les atencions eren majoritàriament sobre qüestions alimentàries i en
l’actualitat són consultes i reclamacions de serveis bàsics com llum, gas, aigua i telefonia

L’OMIC ofereix a la ciutadania informació
i assessorament en matèria de consum

El volum principal de reclamacions són de subministraments bàsics (llum, aigua, gas, telecomunicacions...)

El fet de registrar una reclamació és
només l’inici d’un tràmit. En cap cas
suposa que se li doni la raó a la per-
sona que reclama. Tampoc que
l'OMIC pugui solucionar-la. De tota
manera, la reclamació serà estu-
diada i es procedirà d'acord amb el
que estableix la legislació vigent. I
sempre s'informarà a la persona inte-
ressada, habitualment per carta, dels
tràmits que es facin en cada mo-
ment. En tot cas, a l’hora de presen-
tar una reclamació s’ha de tenir pre-
sent que aquesta serà més efectiva si
és clara, concisa i concreta, evitant la
literatura, els judicis de valor i explica-
cions extenses que no aporten infor-
mació.

Reclamacions
més efectives
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Fem Memòria

Ca n'Oliver, recentment declarat Bé
Cultural d'Interès Nacional (BCIN), compta
amb un jaciment arqueològic amb gairebé
8 mil metres quadrats excavats al llarg de
més de trenta anys. Més d'una vintena de
campanyes d'excavacions han servit per
treure a la llum milers de troballes arqueo-
lògiques, moltes d'elles visitables a l'expo-
sició Cerdanyola, Terra d'Ibers del museu,
que han estat fonamentals per saber qui
eren els ibers, a què es dedicaven, com vi-
vien, quines eres les seves tradicions i ri-
tuals... 
La primera referència escrita de les restes
de Ca n'Oliver les descriu Pere Bosch
Gimpera en el llibre La prehistòria cata-
lana. Posteriorment, es realitza la primera
campanya d'excavacions, l'any 1954 a cà-
rrec de l'historiador Josep Barberà i altres
investigadors, però els treballs s'abando-
naran al 1961. 

30 anys d'excavacions intenses
No serà fins al 1986 quan comencen les
excavacions arqueològiques que treuen a
la llum el jaciment actual. Un grup de joves
estudiants, dirigits en la primera cam-
panya pel recent llicenciat en Història,
Jordi Cortadella, decideixen invertir molta
il·lusió i moltes hores de treball en una
nova fase de recerca que arribarà fins al
1991. Simultàniament, d'aquest mateix
grup d'investigadors sorgeix el Col·lectiu de
Recerques Arqueològiques de Cerdanyola,
CRAC, el qual enguany celebra els 30 anys
de la seva trajectòria. 
Hi havia pocs mitjans i tot el que es desco-
bria es tornava a tapar en finalitzar les
campanyes ja que les excavacions es feien

en el traçat del camí propietat de la com-
panyia d'aigües i d'accés al dipòsit, que en-
cara avui en dia es troba en el cim del Turó
de Ca n'Oliver, a Montflorit.
Al 1991 s'aturen les excavacions per difi-
cultats econòmiques i no es reprendran els
treballs fins al 1998, any en el que, per pri-
mera vegada, quedarà al descobert el jaci-
ment i s'obrirà a la visita pública. 
Des d'aleshores, s'han anat succeint més
campanyes d'excavacions, el jaciment ha
crescut, s'han reconstruït dues cases de l'è-

poca i un espai artesanal, s'ha inaugurat el
Museu (amb una exposició permanent en
la que es mostren més de 500 objectes de
les excavacions), l'equipament s'ha integrat
a la Ruta dels Ibers i l'Arqueoxarxa i, final-
ment, s'ha aconseguit la declaració com a
Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 

El fons del museu d'història
El Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver des-
taca pel seu fons d'història amb gairebé 3
mil objectes, la majoria fons arqueològic
però també amb importants peces dels se-
gles XIX i XX que ajuden a reconstruir la his-
tòria de la Cerdanyola més recent. Aquest
fons s'ha aconseguit gràcies al treball rea-
litzat durant les excavacions que té conti-
nuïtat després al laboratori. Els arqueòlegs
han de classificar tot el material rescatat,
ho han de rentar i secar, inventariar i, final-
ment, si és possible, remuntar les peces
que després s'enviaran als restauradors.
Aquest material és el que ha fet possible
conèixer la història dels nostres avantpas-
sats i reconstruir part de la història de
Cerdanyola.
La trajectòria de Ca n'Oliver, però, no
acaba aquí. Encara hi ha jaciment per ex-
cavar, peces per descobrir i moltes més vi-
des per reconstruir. Per Ca n'Oliver ha pas-
sat tota una generació de professionals,
avui en dia en primera línia de l'arqueolo-
gia catalana, i el futur d'aquest important
equipament cultural promet molt més tre-
ball. 

Ca n’Oliver, testimoni històric dels
ibers a Cerdanyola durant 500 anys
El Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver, ubicat a Montflorit i habitat entre els segles VI i
I a.C., és un testimoni arqueològic clau per conèixer la cultura ibèrica

LLeess  eexxccaavvaacciioonnss  qquuee  ttrreeuueenn  aa  llaa  lllluumm  eell  jjaacciimmeenntt  aaccttuuaall  vvaann  ccoommeennççaarr  aall  11998866 EEll  jjaacciimmeenntt  hhaa  ccrreessccuutt,,  ss’’hhaann  rreeccoonnttrruuïïtt  dduueess  ccaasseess  ddee  ll’’èèppooccaa  ii  ss’’hhaa  iinnaauugguurraatt  eell  MMuusseeuu

Jaciment 
d’especial 
rellevància

El Poblat Ibèric ha esdevingut un jaci-
ment destacat en la història de la re-
cerca sobre el món ibèric i la romanit-
zació. La seva importància rau en tres
aspectes: l'abast cronològic (abasta
tot el món ibèric des de la seva forma-
ció fins a la desaparició), és excepcio-
nal des del punt de vista de la cultura
material (és el primer lloc on es docu-
menten enterraments infantils i sacrifi-
cis d'ovicapris i ha donat una de les mi-
llors col·leccions de materials ibèrics
de Catalunya) i la superfície (2 hectà-
rees i amb capes d'estrats conserva-
des de fins a 2 metres). Entre les tro-
balles excavades cal destacar la
descoberta de la porta sud (porta mo-
numental) i les defenses exteriors del
poblat (fossars). 

Reportatge  sencer  al  
Cerdanyola.info
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Esports

Juan Guijarro encapçala una junta direc-
tiva que està formada per Salvador
Becerra (vicepresident), José Antonio
Jiménez (secretari), Antonio Nicolás (tre-
sorer),  Lluís Sisquella (responsable de re-
lació amb les institucions), Ramón Cot
(responsable àrea social) i Isabel
Maranges (àrea social i esportiva).
Guijarro substitueix a José Luís Martínez,
qui ha sigut president els darrers 10 anys i
que ha viscut el procés de canvi d'ubicació
del club, impulsat des de l'Ajuntament per
l'anterior equip de govern i que encara no
s’ha dut a terme per la renúncia del club a
l'explotació de la concessió d'ús de les no-
ves instal·lacions a la Zona Esportiva
Municipal Riu Sec. En un principi, l'entitat
va acordar la concessió de l'explotació de
les noves sis pistes de tennis i quatre de
pàdel, però va haver de renunciar pel re-
tard en el lliurament del nou equipament
esportiu. Segons el club, aquest retard va
fer inviable econòmicament l'explotació
de les noves instal·lacions. Juan Guijarro i
la seva junta directiva, estan oberts a
seure amb el govern de la ciutat i arribar a
un acord per reconduir la situació i decidir
que es fa amb les noves instal·lacions i
amb les actuals que ocupen al  carrer del
Foment. 
Guijarro i la seva junta directiva van arri-
bar a la direcció del club després de pre-

sentar un pla de viabilitat econòmic i que
va ser acceptat per l'anterior junta direc-
tiva i  pels socis de l'entitat. El  pla de viabi-
litat està en marxa i el club torna a ser ren-
table i pot assumir millores de la seva seu. 
La nova directiva pensa que hi ha un
greuge comparatiu del club de tennis res-
pecte a d'altres entitats esportives de la
ciutat. El Club de Tennis ha d'abonar els
subministraments d'aigua, llum i gas. 
La nova  directiva vol donar un gir a l'enti-
tat i treballar per consolidar-la social, eco-
nòmica i esportivament. El club té en l’ac-
tualitat 150 socis. Els nous responsables

volen treballar per canviar la imatge del
club i obrir-lo a la ciutat. També volen par-
ticipar en els esdeveniments esportius i
socials que se celebrin a la ciutat. A nivell
esportiu volen continuar promocionant
l'escola de formació, perquè per a ells és
el futur del club, i potenciar el Campus que
organitza l'entitat durant l'estiu. 
Durant l’any, el club realitza activitats es-
portives com el Concurs de Tennis Open
de Sant Martí, Les 12  Hores de Tennis
Diürnes, Les 12 Hores de Tennis
Nocturnes i el Torneig del Pavo, entre d’al-
tres.

El Club de Tennis Cerdanyola canvia
de directiva i inicia una nova etapa
Juan Guijarro, el nou president del club, vol canviar la imatge de l’enitat, que aviat complirà 50
anys, i fer que aquesta sigui més participativa en els esdeveniments esportius i socials

LLaa  nnoovvaa  jjuunnttaa  ddeell  CClluubb  TTeennnniiss  CCeerrddaannyyoollaa  vvooll  oobbrriirr  eell  cclluubb  aa  llaa  cciiuuttaatt

La ciutat va acollir, el 16 al 18 de juny, la
setena edició de la Cerdanyola Cup, tor-
neig internacional de futbol base de les
categories infantil i aleví. 
Durant els tres dies de competició es
van disputar 142 partits entre els 54
equips que van participar, 30 alevins i
24 infantils, representant a 33 clubs.
Els partits es van disputar als munici-
pals de La Bòbila-Pinetons i Les
Fontetes.
El Villareal va ser el guanyador de la ca-
tegoria infantil després d’imposar-se en
la final al Levante UD per 3 a 0. El CA
Osasuna va ser el tercer classificat.
Entre els equips alevins, el Levante UD
va vèncer en la final per 1 a 0 al RCD
Mallorca. En aquesta categoria, la UD
Almeria va ser tercer.
Aquesta any, el tornaig ha tingut caràc-

ter internacional amb la participació de
dos equips dels Estats Units, el B Elite
de Denver i el Inspire Soccer de Texas. 

L’èxit esportiu va anar acompanyat de
l’elevada afluència de públic a les gra-
des amb més de 3.000 persones que
en algun moment del cap de setmana
va presènciar algun dels partits dispu-
tats.
D’altra banda, l’organització, a càrrec
del Cerdanyola Futbol Club, va comptar
amb la col·laboració de 150 persones,
que van ajudar a que els 1.000 partici-
pants (jugadors, entrenadors, delegats i
representants) gaudissin del torneig.
Destaquen la participació d’entitats
com a València, At. Madrid, Villareal,
Granada, Deportivo d'A Coruña, Real
Sociedad, Levante UD, Osasuna i Real
Zaragoza.  També van participar equips
catalans de la rellevància del RCD
Espanyol, Lleida, Nàstic de Tarragona o
Centre d’Esports l’ Hospitalet.  

La Cerdanyola Cup més internacional
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Agenda

Visita  guiada
Sant  Iscle,  una  parròquia  medieval
Portes obertes a l’església de 10h a
14h. Visita guiada a les 12h
16  de  juliol
Església de Sant Iscle (camí Can Catà)

Exposicions
El  cel  dels  ibers  i  Paisatges  nocturns  de
Collserola.  Dues exposicions per conèi-
xer el cel actual i passat.
Fins  al  20  d’agost
Museu de Ca n’Oliver

Exposicions
Nude  and  naked  i  Tot  revisant  Smith.
Dues exposicions sobre l’artista i l’obra
d’Ismael Smith
Fins  al    30  de  setembre
Museu d’Art de Cerdanyola

Activitat  familiar
Decorem  la  sala  petits  lectors.  Ajudeu a
convertir la sala en un gran fons marí.
Fins  al  31  d’agost
Biblioteca de Cerdanyola

Exposició
BBC  Tours.  Exposició bibliogràfica sobre
destinacions per aquest estiu.
Fins  al  31  d’agost
Biblioteca de Cerdanyola

Concurs  fotogràfic
Mostra’ns  el  teu  estiu.  Consulta les base
del concurs a www.bibliotecacerdan-
yola.cat
Fins  a  l’11  de  setembre
Biblioteca de Cerdanyola

Xerrada
Alimentació  saludable.  Activitat emmar-
cada al programa L’Estiu és Gran.
12  de  juliol.  19:00h
Sala Enric Granados. Biblioteca

Cinema  a  la  fresca
Projecció  ‘100  metros’.  Activitat em-
marcada al programa L’Estiu és Gran.
14  de  juliol.  22:00h
Plaça de Sant Ramon

Cursa  Poblats  Ibèrics
XI  edició  de  la  cursa  de  muntanya.
http://cursapoblatsiberics.cat/
16  de  juliol.  9:00h
Sortida  c.  Mare  de  Deu  dels  Dolors
Organitza: CEM Cerdanyola

Fira  del  corredor
Fira  amb  motiu  Cursa  Poblats  Ibèrics.
Curses infantils i inclusives
15  de  juliol
Plaça de l’Abat Oliba

Ca  n’Oliver  a  la  nit
Activitat  nocturna  sobre  la  nit  en  època
ibèrica.  Acaba amb un refigeri
14  de  juliol.  21:00h
Museu de Ca n’Oliver

Artpegi
Concert  Guillermo  Colliero  South
American  Project.  
14  de  juliol.  22:00h
Jardí de Ca n’Ortadó

Exposició
L’Estètica  del  Circ.  Exposició de fotogra-
fies de 12 fotògrafs sobre l’emblemàtic
Circ Raluy. 
Fins  al  28  de  juliol
Biblioteca de Cerdanyola
Organitza: AFOCER
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juliol - agost
Agenda

Més  activitats  
de  l’agenda  

seguint

www.cerdanyola.cat/agenda

Fantosfreak
XVIII  Festival  Internacional  de
Curtmetratges  Fantàstics  i  Freaks
Del  17  al  21  de  juliol
Parc del Turonet
Organitza: Fantosfreak

Havaneres
Cantada  Havaneres  amb  rom  cremat.
Presentació del disc La cobla a la ta-
verna. Reacoblats de la Cobla Montgrins
amb el grup Port Bo
16  de  juliol.  21:30h
Plaça de l’Abat Oliba

Xerrada
Els  subministraments  bàsics  a  la  llar.
Programa L’Estiu és Gran.
17  de  juliol.  19:00h
Sala Enric Granados. Biblioteca

Xerrada
Remeis  naturals  pel  dolor  i  altres  malal-
ties
Activitat emmarcada al programa
L’Estiu és Gran.
19  de  juliol.  19:00h
Sala Enric Granados. Biblioteca

Liceu  a  la  Fresca
Il  Trovatore.  Projecció de l’òpera en una
pantalla gegant
21  de  juliol.  22:00h
Plaça Jaume Grau i Altayó
Organitza: Gran Teatre Liceu i Ajuntament

Petanca
II Open  Internacional  Ciutat  de
Cerdanyola.  12  Hores  de  Petanca.  
22  de  juliol.  19:00h
ZEM Montflorit
Organitza: Club Petanca Cerdanyola
Atlético Serraperera

Cinema  a  la  fresca
Projecció  ‘Cuerpo  de  élite’.  Activitat em-
marcada al programa L’Estiu és Gran.
28  de  juliol.  22:00h
Plaça de Sant Ramon

Ball
Amb  l’0rquestrina  Franquesina.
Activitat emmarcada al programa
L’Estiu és Gran.
30  de  juliol.  20:30h
Plaça de l’Abat Oliba

Visita  guiada
A  l’exposició  permanent  Cerdanyola,  te-
rra  d’ibers.  
13  d’agost.  12:00h
Museu de Ca n’Oliver

Piscina  del  Turonet
L’horari és d’10:30h a 19:30h. 
recepcioturonet@gmail.com
607.783.769
Fins  al  3  de  setembre
Carrer de Pizarro s/n

Piscina  CC Montflorit
L’horari és d’11h a 19h. 
piscina@montflorit.cat
936.915.262
Fins  al  3  de  setembre
Carrer de Sant Oleguer, 5

Piscina  Bosc  Tancat
L’horari és d’10h a 19h. 
piscines@bosctancat.cat
935.805.919
Fins  a  l’11  de  setembre
Carrer del Riu Sec, 53

Museu  d’Art  de  Cerdanyola
El seu horari és de dimarts a dissabte
de 17h a 20h i diumenges i festius
d’11h a 14h. A l’agost dissabtes de 17h
a 20h i diumenges i festius d’11h a 14h
Carrer de Sant Martí, 88

Museu  i  Poblat  Ibèric
El seu horari és dimecres, dijous i diven-
dres de 17h a 20h, dissabtes d’11h a
14:30h i de 16:30h a 20h i diumenges i
festius de 10:30h a 14:30h
Carrer de València, 19

Biblioteca  Central
El seu horari és de dilluns a dijous de
15:30h a 20:30h i els dimecres i diven-
dres de 10h a 14h
Fins  al  2  de  setembre
Plaça d’Enric Granados, 1

Jardí  Ca  n’Ortadó
El seu horari és tots els dies de 10:30h
a 20h
Fins  al  15  de  setembre
Plaça de Sant Ramon, 23

Visita  guiada
al  Museu  d’Art  de  Cerdanyola
16  de  juliol.  12:00h
Carrer de Sant Martí, 88

Vespres  literaris
Es  comentarà  el  llibre  Tierra  desacos-
tumbrada
2  de  setembre.  19:00h
Centre Cívic  Montflorit

OAC
L’Oficina d’Atenció Ciutadana atendrà al
públic de 8:30h a 14:30h
Fins  al  31  d’agost
Passatge de l’Ajuntament, s/n

horaris d’estiu



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés
JULIOL
10 VALLS
11 FERRER
12 GALCERÁN
13 RAMBLA
14 ÁLVAREZ
15 Rov-Pinetons
16 ROVIRA
17 MERINERO
18 ORÍGEN
19 ST ANDREU
20 TORRENTS
21 PEREIRO
22 Rov-Rincón

23 Rov-Novell
24 RIVERA
25 HIDALGO
26 RIZAL
27 HID. VALLS
28 C. SELVA
29 Rov-Boquet
30 ROVIRA
31 LLUÍS

AGOST
1 J. SELVA
2 SÁNCHEZ
3 COSTA

4 VALLS
5 Rov-Ferrer
6 Rov-Galcerán
7 RAMBLA
8 ÁLVAREZ
9 PINETONS
10 PEREIRO
11 MERINERO
12 Rov-Orígen
13 Rov-St Andreu
14 TORRENTS
15 Rov-Hidalgo
16 BOQUET
17 NOVELL

18 C. SELVA 
19 ROVIRA
20 Rov-Rizal
21 HID. VALLS
22 C. SELVA
23 BOQUET
24 ORDIS
25 GALCERÁN
26 Rov-J.Selva
27 Rov-Sánchez
28 COSTA
29 VALLS
30 FERRER
31 LLUÍS

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta) 93 580 88 88
Arxiu Municipal 93 580 88 88 Ext. 3164
Ateneu 93 580 88 88 Ext. 3870

93 591 41 33
Biblioteca Central Cerdanyola 93 580 76 02
Casal de Joves 93 580 58 69
Centre d’Informació, Atenció i 
Recursos per a Dones (CIARD) 93 592 16 47
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) 93 580 53 58

670 484 369
Deixalleria Municipal 93 691 74 42
Escola Municipal de Música 93 580 88 88 Ext. 3962
EMD Bellaterra 93 518 18 30
Immigració i Cooperació 93 580 88 88 ext 3765
Mercat Municipal Les Fontetes 93 692 64 96
Mercat Municipal Serraperera 93692 60 43
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) 93 591 41 30
Museu de ca n’Oliver 93 580 45 00
Oficina Municipal d’Habitatge 93 588 66 94
Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor 93 580 88 88 Ext 3110
ORGT Diputació 93 472 91 70
Parc Esportiu Guiera 93 586 36 36
Servei Local de Català 93 580 27 51
Servei de Medicació 93 580 88 88 Ext 3855
Servei d’Ocupació Can Serraperera 93 594 70 50
Salut Pública 93 580 88 88 Ext 3730
Serveis Social 93 580 88 88 Ext. 3770
Zona Esportiva Can Xarau 93 691 77 04

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

93 692 40 16 / 93 692 58 23

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 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 87 78
Hidalgo: Ronda Cerdanyola, 1 93 692 23 68
Hid-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
C. Selva: C/Torrent, 12 93 594 74 30
Torrents: C/Diagonal, 30 93 580 39 04
Valls: Av. Catalunya, 17 93 692 11 30
Novell: Ctra. Barna, 216 93 594 71 95
Origen: C/Pablo Picasso, 1 local 4 93 768 72 99
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
J. Selva: C/Calvari, 3-5 93 580 95 23
St Andreu: C/ Sant Andreu, 4 93 692 23 26
Boquet: C/ Lluna, 6 93 692 25 90
Costa: C/ Verge del Pilar, 10 93 586 54 26
Rambla: Rambla  Sant Jordi, 89 93 691 24 73
Ferrer Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3 93 692 23 36
Rizal C/ Rizal, 1D 93 586 54 26

Telèfon d’atenció ciutadana

010


