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EDITORIAL

Editorial
Can Planas, un pas important
d’un llarg camí

C

an Planas, l’abocador de majors dimensions de la ciutat, és una vella ferida
a Cerdanyola. Oberta durant els anys en què s’abocaven desfets de diversa procedència a la nostra ciutat i mal curada durant anys més recents en
què les diferents administracions responsables no sempre han trobat la millor
interlocució possible per a un problema complex que ha suposat un risc per al
medi ambient i la salut pública.
Cal reconèixer que els problemes de Can Planas no són part d’un passat ja superat al que puguem mirar amb l’orgull de qui l’ha deixat enrere. No obstant això, sí
que podem ser optimistes perquè en aquests moments estem fent les passes en la
direcció adequada perquè aquest dia, el dia en què Can Planas sigui un problema
ja superat, estigui una mica més a prop. L’Ajuntament, el Consorci Urbanístic del
Centre Direccional, l’Agència de Residus de Catalunya i l’AMB han arribat a un
acord per començar les obres de construcció d’una barrera hidràulica destinada
a impedir l’entrada d’aigua a Can Planas i a remeiar els problemes històrics derivats de la sortida de lixiviats.
Aquesta barrera, que comptarà amb cinc pous per baixar el nivell de les aigües
freàtiques, estarà constantment monitorada per poder fer un seguiment exhaustiu i complet de totes les problemàtiques de l’àmbit de l’abocador de Can Planas.
Tot i així, com a ciutat i com a Ajuntament tenim la responsabilitat de no
caure en l’autocomplaença amb aquesta remediació de Can Planas. Han estat
molts els anys de lluita ecologista per evidenciar el problema dels abocadors
a la nostra ciutat i per aconseguir la seva total descontaminació. Aquest, el de
la total descontaminació, ha de ser l’horitzó que marquem en el nostre camí.
Ho devem a la ciutat i a tantes persones que han passat anys lluitant per això i
clamant al desert davant unes administracions que no volien sentir. La construcció d’aquesta barrera és un pas molt important, però un pas més. Ni hem de
restar impassibles esperant que arribi una descontaminació total de l’abocador
ni hem de conformar-nos amb una actuació menor que aquesta. Cerdanyola i el
futur s’ho mereixen.
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Avançant pas a pas cap a la solució deﬁnitiva
de l’abocador de Can Planas
Ajuntament, Consorci Urbanístic del Centre Direccional, Agència de Residus de Catalunya i AMB, han
posat en marxa les actuacions per instal·lar la barrera hidràulica que han de minimitzar l’entrada
d’aigua subterrània al vas de l’abocador de Can Planas.

Vista general de la zona de l’abocador amb el castell de Sant Marçal al fons

L

a decisió de posar en marxa les
actuacions proposades pel Dictamen hidrogeològic i el Dictamen
de gasos i Anàlisi Quantitativa de Riscos elaborats pels equips AMPHOS 21CSIC i CTM-UPC, dirigits pels doctors
Jesús Carrera i Joan de Pablo, respectivament, s’ha d’entendre com un pas més
en el camí que ha de dur a la solució deﬁnitiva, és a dir, la descontaminació total
de l’abocador de Can Planas, que continua essent l’objectiu de l’actual govern.

dus. Un piezòmetre és un tub en què, estant connectat per un dels costats a un
recipient en el qual es troba un ﬂuid, el
nivell s’eleva ﬁns a una alçada equivalent
a la pressió del ﬂuid en el punt de connexió. Aquests piezòmetres estaran monitoritzats en continu i emetran ordres
de parada i arrencada de les bombes en
funció dels nivells freàtics mesurats.
Degut a l’existència de dos aqüífers diferents, cal que els piezòmetres de control, a més, siguin dobles, és a dir, un de

La barrera hidràulica consisteix en
la construcció de 5 pous al llarg
de 350 metres
La barrera hidràulica consisteix en la
construcció de 5 pous distribuïts al llarg
d’uns 350 metres de llargària en direcció sud sud-oest i nord nord-est entre el
castell de Sant Marçal i el dipòsit de residus de Can Planas. Els pous tindran una
bomba que farà baixar el nivell freàtic.
Per tal d’evitar que el bombament sigui
excessiu i provoqui una sortida de lixiviats del dipòsit, s’instal·laran 2 piezòmetres de control per a cada pou de bombament, ubicats estratègicament entre el
pou de bombament i el dipòsit de resi-

més profund que controli l’aqüífer més
productiu i profund i un piezòmetre
més somer que controli l’aqüífer més
superﬁcial i poc productiu. La complexitat geològica de la zona aconsella
realitzar la construcció de la barrera
hidràulica en 3 fases.
En una primera fase es construiran
2 pous de bombament i 4 parells de
piezòmetres amb l’objectiu d’avaluar
la piezometria i constatar la seva incidència a Can Planas. Es realitzaran
dos primers assaigs de bombament

que permetin conﬁrmar les expectatives de paràmetres hidràulics del terreny, per tal de validar el sistema inicialment proposat o la necessitat de la
seva redeﬁnició.
La segona fase contempla la hipòtesi
de conﬁrmació del model conceptual
inicial, i planteja la construcció dels tres
pous de bombament restants i els parells
de piezòmetres associats. En aquests
segona fase es preveu la instal·lació de
serveis elèctrics i canonades d’aigua,
de manera que el sistema ja pugui ser
operatiu en mode manual. També s’instal·laran sensors de control que recullin
dades en continu als piezòmetres.
Finalment, la tercera fase comportarà la realització dels serveis elèctrics i de comunicació dels sensors i
la instal·lació dels sistemes de control
automàtic del sistema, de manera que
pugui funcionar en mode automàtic i
telecontrolat. Aquesta fase ﬁnal s’executarà simultàniament a la urbanització de l’entorn.
Tot plegat comportarà un calendari
d’obres de 8 mesos de durada per arribar a les portes de la tercera fase, ja
que els 3 mesos previstos per a la primera fase i els 4 mesos previstos per a
la segona fase, cal afegir un mes de parada entre una i altra per tal de dur a
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terme els assaigs de bombament
i redissenyar en cas necessari la
barrera hidràulica.
Cal afegir que s’ha acordat dur a
terme un seguit d’actuacions per
tal d’assegurar la no sortida de lixiviats durant la construcció de
la barrera hidràulica, concretament durant els assaigs de bombament posteriors a la primera i
segona fase. Per garantir la màxima seguretat ambiental es realitzaran analítiques de l’aigua de
tots els pous de bombament i piezòmetres construïts abans i després dels assaigs de bombament

al ﬁnalitzar les dues primeres
fases i també s’instal·laran mesuradors en continu de la conductivitat elèctrica i es realitzaran
perﬁls de conductivitat elèctrica
abans i després del bombament.
La barrera hidràulica és per tant
la primera fase de restauració de
Can Planas, recollint els resultats
i recomanacions dels dictàmens
hidrogeològic i de gasos i anàlisi
quantitativa de riscos, coneguts
com segona opinió tècnica de Can
Planas, centrats en quantiﬁcar
l’afecció a l’exterior de l’abocador
per tal de realitzar una diagnosi i

Gràﬁc explicatiu de les
actuacions previstes.
Font: Parc de l’Alba

una proposta de restauració més
acurada. L’estudi hidrogeològic
conclou que la principal entrada
d’aigua al dipòsit és per inﬁltració
d’aigua de pluja. Els dos estudis
proposen una sèrie d’actuacions
de millora per tal de reforçar la
situació de risc acceptable per als
usos futurs prevists i recomanen
un segellat superﬁcial de triple
capa que evitaria tant l’entrada
d’aigua de pluvial com la possible
sortida de gasos i la barrera hidràulica per tal d’evitar l’entrada
d’aigua subterrània i minimitzar,
per tant, la sortida de lixiviats.
Unes propostes d’actuació reforçades per l’Estudi d’alternatives per a l’abocador de Can Planas, elaborat per l’empresa ENT,
i que descarta aplicar tècniques
de mineria d’abocador corroboren que el segellat superﬁcial i la
barrera hidràulica són coherents
amb la principal afectació, recomanant la seva realització en
breu per tal de reduir la perillositat de la contaminació de l’espai.
El pressupost total per a la
fase una i dos d’instal·lació de la
barrera hidràulica ascendeix a
410.967,49 euros sense IVA, mentre que el pressupost de la tercera fase s’inclourà en el projecte
d’urbanització.

Què és l’abocador de Can Planas
L’abocador de Can Planas és un
conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta entre les dècades dels
70 i els 90 per residus de diversa
tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de
m3. L’abocador, situat entre el castell
de Sant Marçal, la carretera BP-1413
i el nucli urbà de Cerdanyola, va ser
clausurat per l’AMB l’any 1995 i des
d’aleshores està en fase de postclausura, que porta a terme l’AMB.
L’any 2006 es signa el Conveni per a
la restauració de Can Planas que encomana al Consorci la gestió de l’adequació del sòl de l‘abocador clausurat
per tal de fer-lo compatible amb el

nou planejament. En el marc d’aquest
conveni, el Consorci encarrega a la
consultora IDOM un estudi de diagnosi i delimitació de l’abocador de Can
Planas. L’Estudi d’IDOM és lliurat el
novembre de 2008 i proposa la retirada d’una part dels residus, el segellat
superﬁcial segons abocador de Classe III i la construcció d’una barrera impermeable per a aigües subterrànies a
la zona nord-oest.
Posteriorment a petició de l’Ajuntament, el Consorci encarrega els
dictàmens hidrogeològic i de gasos
i anàlisi quantitativa de riscos que
donen una situació de risc acceptable per als escenaris actuals i futurs

i recomanen el segellat superﬁcial
de triple capa per evitar tant l’entrada d’aigua de pluvial com la possible sortida de gasos i la instal·lació
d’una barrera hidràulica per evitar
l’entrada d’aigua subterrània.
Els dictàmens van ser tramesos al
2013 a l’ARC, ACA, Ajuntament i AMB
mentre que el Pla Director Urbanístic en recull les conclusions i recomanacions i formula les condicions
de la restauració ambiental a realitzar a l’antic abocador. A continuació
el Consorci va elaborar les bases per
a la redacció de l’avantprojecte incorporant les mesures correctores
proposades pels experts.
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08290: galàxia literària per Sant Jordi
La diada de Sant Jordi permet adonar-nos de l’autèntica galàxia literària amb què compta
aquesta ciutat. Autors i escriptores per a tots els gustos que, al mes d’abril, acostumen a mostrar
la seva petjada en forma de llibre.

E

ls autors locals ja fa anys que acostumen a tenir taula de ﬁrmes durant la jornada de Sant Jordi perquè fa molt de temps que la nostra ciutat
compta amb una nòmina força destacada
d’autors que ofereixen novetats molt diverses a l’entorn del dia del llibre.
Isidre Grau ha presentat Pinyols madurs, un llibre format per 85 contes d’extrema brevetat que ha batejat com biolits,
nou mot en què fusiona la vida (bio) i la literatura (lit). Pinyols madurs aborda una
temàtica tan diversa com diferents són els
tons amb què es narren les històries.
L’última novel·la de Maria Victòria
Lovaina, L’esquerda de l’àngel, reviu el
tumultuós inici de segle en què les classes populars lluitaven per la supervivència en un moment de forta injustícia
social amb una narració que comença als anys 50 arran de la descoberta
d’unes cartes antigues.
Més enllà en el temps se’n va Magdalena Albero amb La corte de las estrellas,
relat històric, thriller i novel·la psicològica que trasllada el lector a la Praga de
principis del segle XVII, l’època immediatament anterior a l’esclat de la Guerra dels Trenta Anys, i mostra els avenços
en astronomia propiciats pel mecenatge
de Rodolf II d’Habsburg.
El ladrón de rostros és una novel·la amb
què Manel Artero inicia una ambiciosa
trilogia sobre el destí, que construeix la
vida d’un pintor quan la seva àvia és condemnada a mort, i la casualitat porta a una
restauradora a una troballa imprevista
que donarà un gir inesperat a la seva vida.
Juan José Flores ha presentat una narració sobre un home en aparença feliç.
Aún podemos ganar és una faula moral
sobre el nostre temps, marcat per la incertesa. Un relat on destaquen la mordacitat,
sentit de l’humor i el retrat implacable de
diferents formes de vida.
I de l’humor al romanticisme. No soy
una princesa és la segona novel·la de Tamara Marín, una narració que explica la
història de l’Olivia, una doctora que no
ha tingut una vida, i de l’Hugo, un policia
amb molt sentit de la protecció.
Amb Piel de otoño debutava María Campos –mentre prepara oposicions per a la
judicatura-, però ja sap que la seva prime-

L’oferta literària local va ser àmplia aquest Sant Jordi

ra novel·la tindrà continuïtat. La narració és una història carregada de suspens
i amors retrobats marcats per un segrest.
Miquel Sánchez ha presentat Los molineros de Santopétar (1880-1970), una
crònica que reconstrueix l’emigració
massiva que va despoblar bona part d’Almeria i es va instal·lar en indrets com
Cerdanyola. I també va anar més enllà
de l’Atlàntic, a Cuba i a l’Argentina.
De la història a la poesia, amb Blau Argila, un poemari que vol lluitar per la dignitat humana que ha publicat Esperança

Castell estructurat en dues parts, el blau
i l’argila, entremat indivisible de fang i de
cel individual i col·lectiu a la vegada.
Marcela Chinchilla presenta Desde el
silencio, una novel·la sobre els secrets
que amaga el passat i que desmunta una
aparent harmonia familiar després d’un
accident de la mare.
També ﬁrmava llibres Marisa HR,
exemplars de El sueño cumplido, la
història d’una noia rebel que lluita per
aconseguir el seu somni de ser cantant
davant l’oposició de la mare.

Més presentacions
Jordi Navarro i Toni Álvaro no van
participar a la taula d’autors locals de
Sant Jordi a l’Abat Oliba, però si que
van presentar llibre al programa d’actes a l’entorn del 23 d’abril.
Navarro ha presentat Imperutopicoposibles, una recopilació de 365 aforismes utòpics que pretén sorprendre
i arrencar un somriure als lectors. Els
aforismes de Jordi Navarro intenten
entretenir, divertir i, sobretot, sorprendre, perquè el nus sempre intenta
girar cap a un desenllaç inesperat per
acabar provocant un punt de reﬂexió.
A la mateixa programació d’activitats de Sant Jordi, Toni Álvaro presentava La revuelta de las mujeres.
Barcelona 1918, llibre que rescata de
l’oblit aquest episodi ignorat quan
diverses ciutats van viure revoltes
de subsistència protagonitzades per
dones en un any de Guerra Mundial,

d’enriquiment d’uns pocs i misèria de
molts, en un context d’alça de preus
i condicions de vida duríssimes. A la
ciutat hi ha gana; els preus es disparen; hi ha especulació de tot tipus; els
sous de misèria que cobra la majoria
no arriba per pagar el pa, ni el carbó ni
el desorbitat preu dels habitatges de
Barcelona. Fam, fred i sostre indigne. I
ràbia acumulada, diu l’autor destacant
que les dones van dir prou davant el
fred i la gana que passaven els seus
ﬁlls i van prendre consciència que formaven part d’un nosaltres que podia i
havia de guanyar espai públic.
Dins d’aquesta programació d’actes s’han presentat llibres també
d’autors que no són locals com L’harem del Tibidabo, d’Andreu Martin;
La fada negra, de Xavier Theros; i el
llibre infantil Què hi portes, a la bossa?, de Nayat Kaid.
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El cor de la Dolors Toló continua bategant a la ciutat
Amigues, amics i familiars de Dolors Toló van retre un íntim i emotiu homenatge a la feminista
i l’activista social que també va ser regidora a l’Ajuntament en dos períodes diferents. Toló va
morir el passat 8 de gener als 62 anys d’edat.

L

a sala de conferències del
Museu d’Art de Cerdanyola,
amb un petit decorat que simulava un dels racons de la casa de
Dolors Toló on sempre hi havia espai i acollida per la conversa al voltant d’un cafè, es va omplir a vessar
per recordar la trajectòria vital de
Toló a través dels testimonis de la
gent que va gaudir de la seva amistat i el seu compromís.
Per l’escenari, una petita barra
amb una cafetera, una ampolla de
rom, un paquet de cigarretes i ﬂors,
amigues i amics de la Dolors van
compartir els records d’una vida intensa marcada pel compromís amb
la ciutat que la va portar dues vegades a ser regidora a l’Ajuntament,
primer per la llista de PSUC-Nacionalistes d’Esquerra i després pel
PSC. Ja fos a l’oposició o al govern,
tothom va destacar la seva voluntat
de servei a la comunitat i el seu profund coneixement de la geograﬁa
humana de Cerdanyola del Vallès.
També va haver-hi temps per recordar la vessant humana de l’ami-

Eva Torralba, esquerra,
va ser la conductora de
l’acte. A la fotograﬁa
amb Marisa Benavides
i Rosa Vilaró

ga, sempre disposada a escoltar, a
discutir i a compartir aquestes petites coses que al ﬁnal són la vida,
com el cafè a la tardor, la xocolata a
l’hivern, la cervesa a l’estiu, les conﬁdències i les rialles en grup. Aquelles petites coses que et somriuen
tristes i fan que plorem quan ningú
ens veu, que cantava Serrat.

Durant l’acte, i entre testimoni
i testimoni, es va anar projectant
una entrevista amb Dolors Toló
recordant els moments més signiﬁcatius de la seva llarga trajectòria. El punt i ﬁnal va ser un record
musical amb l’actuació en directe
de Toni Vidal al saxo i Joan Carles
Capdevila al piano.

Jaume Maranges, nou
president de Cerdanyola
Empresarial
La principal patronal de Cerdanyola del Vallès ha
renovat la seva directiva mantenint la continuïtat

J

aume Maranges, gerent de
Ferreteria Maranges -en
marxa a la ciutat des de
1919-, és el nou president de Cerdanyola Empresarial, prenent el
relleu del màxim rector de la patronal local durant els últims vuit anys,
Lluís Sisquella, que continua com a
vicepresident –càrrec que comparteix amb Alejandra Martel-.
En aquest sentit, Jaume Maranges, que ﬁns desembre era president de PIMEComerç del Vallès
Occidental, apunta la seva intenció

de mantenir “la bona feina que s’ha
fet aquests anys” comptant amb
bona part dels integrants de la junta directiva anterior de Cerdanyola
Empresarial amb algunes incorporacions com la d’Àngel Domínguez,
d’ERCROS.
Tant Jaume Maranges com el
president sortint, Lluís Sisquella, remarquen el mèrit d’haver
pogut consolidar una associació
d’empresaris en només deu anys
i “enmig d’una gran crisi econòmica que ens ha afectat a tots

moltíssim”. Per això, els dirigents
de la patronal local aposten per
continuar creixent en nombre
d’associats, per seguir defensant
els interessos de les empreses de
la ciutat i aconseguir que Cerdanyola sigui “una ciutat amiga de
les empreses”.
Cerdanyola Empresarial compta
amb 168 empreses associades, 4
d’elles incorporades aquest any.

Maranges intervé
davant els socis de
Cerdanyola Empresarial
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L’alumnat de Batxillerat presenta a la comunitat
educativa els seus treballs de recerca
Una selecció de 5 treballs de recerca, dels 25 preseleccionats dels 5 instituts públics, es
presentaven davant la comunitat educativa, familiars, companys/es al Teatre Ateneu després
d’haver-se exposat uns dies al vestíbul de l’equipament cultural.

L

a XV Mostra de Treballs de
Recerca de Batxillerat realitzats per l’alumnat de 2n
dels instituts d’Educació Secundària va incloure la presentació
dels treballs a l’Ateneu. Els treballs van ser: Creació d’un joc de
taula, Temps fugit, de Raúl López
i Pau Puertas, de l’institut Banús;
Vale más un gesto que mil palabras, de Naiara Subirats i Mireia
Ruiz, de l’institut Gorgs; Serveix
d’alguna cosa fer un voluntariat?,
de Sílvia Peribáñez, de l’institut
Forat del Vent; Starling Engine
Thermodynamics, de Maria Revuelta i Patrícia Tomás de l’institut Pere Calders i Anàlisi i estudi
sobre el Big Data, de Rubén Navas
i Carla Vila, de l’institut Jaume
Mimó. Els protagonistes van explicar el procés d’elaboració dels
seus treballs i les conclusions a
què havien arribat després de
mesos de feina.
El director adjunt dels Serveis
Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, Fernando Garcia,
va comentar que amb la nova tecnologia, la capacitat de coneixement creix exponencialment cada

dia i l’aprenentatge s’ha d’enfocar
a aconseguir les capacitats essencials, però sobretot, cal tenir una
capacitat important per a la recerca d’informació i saber discernir
el més rellevant.
La regidora d’Educació, Elvi Vila,
va reconèixer l’esforç de l’alumnat
i també va felicitar el professorat
i a les famílies. Va manifestar el
compromís del govern de Cerdanyola del Vallès amb l’educació
encoratjant als estudiants perquè
siguin “protagonistes de les seves
vides igual que ho són dels seus

La Mostra dels Treballs
es va poder veure al
vestíbul de l’Ateneu

treballs de recerca”.
L’alcalde de Cerdanyola, Carles
Escolà, va destacar la importància de la comunitat educativa i
el paper del professorat i va recordar que es posen molts recursos a l’abast de l’alumnat per
aconseguir una bona formació,
donat que l’educació és un dels
pilars fonamentals de la societat.
També va demanar “treballar per
construir un futur col·lectiu” i
que l’alumnat s’afegeixi “a aquesta lluita que requereix de justícia
social i de llibertat”

Una guia informa sobre els
riscos de l’amiant sobre la salut
La guia es pot descarregar al web de l’entitat de víctimes de
l’amiant a Catalunya www.avaacblog.wordpress.com.

L

’Associació de Víctimes Afectades
per l’Amiant a Catalunya (AVAAC)
ha presentat la Guia informativa
sobre els riscos de l’amiant, un document
per conèixer el devastador efecte sobre
la salut que pot representar l’exposició a
aquest material. La guia es presentarà el
24 de maig, a les 18h, a la biblioteca.
José Luís Gómez, vicepresident de
l’AVAAC, subratlla que l’amiant no és
un problema del passat, malgrat que es
compleixen 16 anys des que l’estat espan-

yol dictés la seva prohibició en tots els
processos productius, sinó que seguirà
sent del futur ja que els efectes tòxics de
l’asbest segueixen molt vigents, davant
la gran latència d’aquest material en l’organisme humà. Els experts preveuen al
voltant de 40.000 persones mortes per
l’exposició a aquest mineral en les pròximes quatre dècades, la mateixa xifra de
víctimes registrades ﬁns ara.
La guia suposa un manual molt pràctic
per conèixer què és l’amiant i la seva tipo-

La Guia informativa
sobre els riscos de
l’amiant es presentarà
pròximament a
Cerdanyola

logia, on es pot trobar allotjat a dia d’avui
- s’ha utilitzat per fer 10.000 productes i
molts d’ells continuen amb una presència
subtil a la nostra vida- i com procedir a
desmantellar de manera segura , així com
la simptomatologia i els efectes sobre la
salut que comporta l’asbest. Les principals patologies que se li associen són l’asbestosi, els càncers de pulmó i de laringe,
i el mesotelioma.
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Reforma i adequació de la pista de
La Boina de Can Xarau
Segueixen les actuacions
de manteniment i millora
del Complex Esportiu
Municipal de Can Xarau
amb una necessària
actuació a la pista de
La Boina.

E

ls treballs de reforma i
adequació de La Boina
de Can Xarau, adjudicats
a l’empresa Maheco, suposaran
una inversió de 148.029,43€. Les
obres tindran una durada de 7
setmanes i la previsió és que comencin el mes de maig interferint el mínim possible en l’ús esportiu de l’equipament.
Les obres contemplen uns treballs previs, netejant les canals i
desembussant els baixants, desmuntant el lluernari de ﬁbra de
vidre i polièster, netejant i preparant la superfície de perﬁls laminats d’acer i netejant el parament
de xapa metàl·lica amb raig d’aigua a pressió i detergent especial
amb pH neutre. Pel que fa a la reposició de la coberta es col·locaran corretges formades per peça
simple, en perﬁls tubs rectangulars, com a suport del nou lluernari; es formaran les lluernes de
plaques de policarbonat cel·lular
de 16 mm de gruix i 6 parets, de
600 mm d’amplària i tractament
per a l’absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb
suports de perﬁl d’alumini i juntes d’estanqueïtat i el remat lluernari-canaló de planxa d’acer
galvanitzat, plegada amb acabat
prelacat, col·locat amb ﬁxacions

La primera fase dels treballs seran de neteja de la coberta

“Les obres tindran una
durada de 7 setmanes”

mecàniques. Els acabats contemplen el pintat d’estructures d’acer
amb sistemes de protecció amb
grau de durabilitat i el pintat de
paraments de xapa d’acer, amb
esmalt de poliuretà, amb dues
capes d’imprimació antioxidant i
dues d’acabat.
La regidora d’Esports, Laura
Benseny, destaca la necessitat
d’aquests treballs en un equipament molt utilitzat. “Un cop
ﬁnalitzats els treballs al Pavelló
és l’hora de seguir renovant i
adequant les instal·lacions de la
ZEM de Can Xarau”, afegint que
“la voluntat del govern passa per
seguir actuant en aquesta zona
així com al PEM Guiera i altres
equipaments esportius municipals perquè la ciutadania disposi
dels millors equipaments”.

Es continua millorant els
mercats
L’Ajuntament invertirà 235.000 euros
en el manteniment i conservació de
les cambres frigoríﬁques dels Mercats
Municipals. L’empresa adjudicatària és
Fredvic SL i realitzarà les obres en un
període de tres mesos.
Els treballs previstos contemplen al
Mercat Municipal de Serraperera la renovació a les cambres del peix, la carn
i a les cambres gran i petita de la fruita.
A la llotja de Les Fontetes es treballarà
a la cambra de les carns, la del peix,
del bacallà i la de fruita del port antic.

En aquest mercat es farà un nou magatzem eliminant la cambra de carns i
de congelats que no s’utilitzen.
La regidora de Promoció Econòmica,
Contxi Haro, destaca que amb aquesta
actuació s’atén la petició de les concessionàries dels Mercats per treballar amb
les millors eines al seu servei. “Les cambres frigoríﬁques són indispensables per
a moltes parades. Amb l’actuació aprovada resoldrem un problema de renovació i manteniment que havien detectat
les concessionàries i l’Ajuntament”.
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Els Casals d’Estiu Municipals es faran a les
escoles Collserola i Xarau
Les inscripcions es faran
del 28 de maig al 15 de
juny a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana

E

ls Casals d’Estiu Municipals tornaran a oferir dies
plens d’activitats pensades per a passar-ho bé durant
les vacances escolars per als infants que han cursat des de P3
a 6è de primària. Aquest any hi
haurà cinc torns setmanals que
aniran des del 25 de juny al 27
de juliol. El seu horari serà de
matí de 8:30h a 13:30h o de tot
el dia amb menjador inclòs de
8:30h a 16:30h i les escoles a on
es duran a terme seran Xarau
i Collserola. Com és habitual,
els casals inclouran sortides,
activitats al municipi i l’espai
de piscina propi de l’estiu convidant als infants a ‘estiuejar’ i
a viure noves experiències a la
ciutat. Les inscripcions als casals s’han de realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana entre el

28 de maig i el 15 de juny.
Els Casals d’Estiu Municipals
tenen com a objectiu fomentar
entre els infants participants
els valors de la solidaritat, la
pau, la convivència, el respecte
mutu i el coneixement de l’entorn. Tanmateix, l’Ajuntament
entén que ha de ser una activi-

Les escoles Xarau i
Collserola tornaran
a acollir els Casals
d’Estiu Municipals

tat de qualitat que permeti educar i estimular els infants des de
l’àmbit del lleure.

INFORMACIÓ ACTIVITATS
MUNICIPALS D’ESTIU

www.cerdanyola.cat/estiu

Arriba la Quinzena de la Gent Gran
La gent gran tornarà
a ser la protagonista
entre el 4 i el 17 de juny
amb un ampli programa
d’activitats.

L

a Quinzena de la Gent
Gran arriba enguany a la
seva 8a edició amb l’objectiu de fer visible una imatge
positiva i diversa de la gent gran
i reconèixer la seva aportació
al capital social. Un any més,
la programació de la Quinzena
s’ha treballat de manera participativa en una comissió que
ha estat oberta a entitats, institucions i ciutadania en general.
La comissió ha treballat el pro-

grama i ha presentat la proposta
final amb un ampli ventall d’activitats que finalitzarà amb la
jornada Gran, un espai de participació i convivència amb la
participació d’entitats de gent
gran i amb activitats com ara

Les activitats
programades sempre
tenen una molt bona
acollida

ballada de sardanes, jocs tradicionals, espectacles musicals,
vermut solidari... i l’emissió del
programa de ràdio ‘Donem veu
a la gent gran’ en directe.
Durant la Quinzena de la Gent
Gran hi haurà cabuda per a activitats relacionades amb les noves tecnologies, cinema en versió
original, activitats orientades a la
promoció de la qualitat de vida, la
celebració de l’acte d’homenatge
a les persones que fan 80 anys,
espais culturals, obres de teatre...

PROGRAMA D’ACTIVITATS

http://bit.ly/GentGran2018
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Reconeguda la tasca de l’Ajuntament per la
seva excel·lència en l’administració digital
El reconeixement en el Congrés de Govern Digital Local col·loca a Cerdanyola del Vallès al top ten
dels municipis catalans de més de 50.000 habitants
collir la distinció destacant que
aquesta “reconeix el gran salt
endavant en matèria de govern
digital que hem fet durant aquest
mandat”, afegint que el municipi seguirà treballant en aquesta
línia complint d’una banda les
lleis establertes, millorant els
processos de treball de l’Ajuntament i facilitant la interacció
amb la ciutadania.

L

’Ajuntament ha rebut un
dels Reconeixements d’Administració Electrònica, un
guardó que premia la tasca dels
ajuntaments i consells comarcals
capdavanters a Catalunya en la

transformació digital. La distinció
ha estat el fruit del treball tècnic
liderat per la secció de Sistemes
d’Informació i Administració
Electrònica de l’Ajuntament.
L’alcalde, Carles Escolà, va re-

L’alcalde (al centre
de la imatge) va ser
l’encarregat de recollir
el premi

Reconeixements d’Administració Electrònica
Els reconeixements es donen
en base al Mapa d’administració
electrònica a Catalunya que realitza el Consorci AOC a partir de
l’anàlisi d’uns 25 indicadors objectivables de la disponibilitat i
activitat dels serveis digitals que
ofereixen a la ciutadania.

Nou impuls al Centre d’Informació, Atenció
i Recursos a les Dones
En els darrers mesos, el CIARD-La Caseta ha ampliat els seus serveis de Primera Acollida,
d’Atenció als fills i filles de víctimes de violència masclista i d’Emergència.

Cerdanyola se suma al
Dia Internacional per
l’Alliberament LGTBIQ

E

l Centre d’Informació, Atenció
i Recursos a les Dones – La Caseta disposa d’una nova imatge
gràﬁca. Aquesta acompanyarà als serveis, tots gratuïts, que s’ofereixen i van
adreçats a les dones del municipi.
Des del passat juliol, el CIARD disposa d’atenció d’urgència les 24 hores del
dia per acompanyar a les víctimes de violència de gènere des d’un primer moment. A més, La Caseta també disposa
d’una psicòloga professional 4 hores
diàries per oferir una primera atenció a
les dones que acudeixen al servei. Una
altra de les millores introduïdes ha estat el servei d’atenció als ﬁlls i ﬁlles de
les dones que han patit violència de gènere doncs aquesta és una situació que
afecta també als menors.
Des del CIARD es mantenen els programes d’informació, suport i atenció i l’as-

La regidora Elvi Vila (esquerra) va presentar la
nova imatge del CIARD

sessorament legal especialitzat. A més, el
servei vol potenciar La Caseta com a un
espai de trobada de dones i entitats de
dones, feministes i/o LGTBIQ... I també
disposa d’un centre de Documentació.

SERVEIS DEL CIARD

http://bit.ly/LaCasetaCIARD

E

l 28 de juny, l’Ajuntament commemorarà el Dia Internacional
de l’Orgull LGTBIQ. Aquest
any, la data coincidirà amb el segon
aniversari de la Xarxa de Municipis
LGTBIQ de la que ja formen part
una quinzena de municipis. Aquest
any, l’acte central del Dia de l’Orgull
LGTBIQ inclourà la lectura del manifest i alguna acció que aposti per
la diversitat d’identitat i expressions
de gènere. També es vol fer una formació oberta a tothom per entendre
les sigles LGTBIQ (Lesbianes, Gays,
Trans, Bisexuals, Intersex, Queer) i el
sistema heteropatriarcal.
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ESPAI DELS
GRUPS
MUNICIPALS
Cada grup municipal amb representació al ple disposa 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 nombe de caràcters es redueix el cos de lletra fins encabir el
text a l’espai establert.

ARA, AMB EL CARLOS CORDÓN,
ANEM PER FEINA!

Fa algunes setmanes, el PSC va elegir el seu candidat
a l’Alcaldia de Cerdanyola. Hem estat el primer partit en
fer-ho amb el convenciment que aquesta legislatura ja és un
gran fracàs, que cal passar pàgina quant abans millor i que
som els socialistes els que, des de la màxima humilitat, estem en millor posició per fer-ho.
El nostre candidat, el Carlos Cordón, i al que ja aniran
coneixent aquells que encara no tinguin el plaer, és un veí
de Cerdanyola de tota la vida, va estudiar al Col·legi Montserrat, després va fer arquitectura, a la que es dedica, entre
d’altres coses, a l’actualitat i el més important, és un treballador incansable.
Cerdanyola necessita urgentment un canvi de rumb i el
Carlos és sens dubte la persona de futur que el pot encapçalar. Cerdanyola no necessita ara ni guerres de banderes
ni enfrontaments identitaris estèrils –d’uns i altres-, que
malauradament ens han tingut entretinguts tota la legislatura mentre la ciutat es deteriorava, embrutia i perdia
força i empempta.
Els convidem a conèixer al Carlos Cordón i decidir per
vostès mateixos, però amb ell el que sí els hi podem assegurar és que Cerdanyola, per ﬁ, anirà per feina.

MERECEMOS UNA CIUDAD DE TODOS

150.000 € SIN EJECUTAR

Acercándonos al ecuador del año, el gobierno todavía no ha presentado

En el pleno del pasado 5 de abril, el equipo de gobierno
presentaba la liquidación del presupuesto del año 2017.
Una de las partidas que más nos sorprendió, por no estar
ejecutada, es el arreglo de las aceras. Dicha partida ascendía a 150.000 € anuales. De dicho importe, el equipo de gobierno no se ha gastado ni un céntimo.
Que no se haya ejecutado ni un céntimo de dicha partida
lo consideramos muy grave, por el estado en el que se encuentran las aceras de nuestro municipio. La falta de un
mantenimiento adecuado de las aceras de Cerdanyola, es
una tónica general desde hace años. Hay un riesgo importante, de que se produzcan accidentes entre los peatones
y es por ello, que denuncié que las aceras no pueden seguir más tiempo en el estado en el que se encuentran a
día de hoy.
Lo único que está demostrando el equipo de gobierno encabezado por Escola (CUP) con este pasotismo, es
que la da exactamente igual lo abandonada y sucia que
esta Cerdanyola. Una falta de mantenimiento general,
no sólo de las aceras, sino también de parques infantiles como los que se encuentran en la calle Sant Antoni y
alrededores, así como los del barrio de La Farigola,… Por
poner algunos ejemplos.

en el pleno su propuesta de presupuestos para el año vigente. Ya nos tiene acostumbrados. No nos convence lo que nos ha mostrado hasta ahora: continuismo y parálisis. Los presupuestos e inversiones vigentes han
quedado en buena medida sin ejecutar.
Mientras, el alcalde sigue a la deriva.
Desde Ciutadans seguimos presentando propuestas útiles como nuestras mociones para aumentar el parque de vivienda pública, además de la
creación de un plan de vivienda al que se dedique como mínimo el 10% de
la recaudación del impuesto de la plusvalía. En este mismo ámbito, también nuestra iniciativa para agilizar la lucha contra la ocupación ilegal
cuando genera problemas de incivismo e inseguridad para los vecinos.
Seguiremos proponiendo aquello que creamos útil para la ciudad y los
vecinos. Mientras, el gobierno y otros partidos se ocupan básicamente
del replicar el procés independentista en la política municipal, permitiendo que nuestra ciudad se llene de símbolos que no representan a la
mayoría de los vecinos y que en algunos casos, como las bolsas de basura
y otros plásticos amarillos, invaden el mobiliario público; o pintadas en
calzadas, aceras y muros. Eso sin entrar en debatir sobre la pancarta que
continúa en el balcón del Ayuntamiento de todos.
Merecemos más que nunca un alcalde y gobierno que respete la legalidad y la diversidad, y que luche por una Cerdanyola mejor para todos.
Más que nunca, #MerecemosCs.
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A UN ANY DE LES
ELECCIONS MUNICIPALS

DONAR COMPTES,
OBLIGACIÓ DEL GOVERN

Quan falta un any per a la celebració d’eleccions municipals, el govern del Compromís per Cerdanyola estem treballant per poder fer realitat totes les necessàries inversions
previstes a l’espai urbà i als equipaments.
En paral·lel a aquesta feina, des de la nostra organització
política, hem pres la decisió de treballar per eixamplar els
fronts amplis d’esquerres que aposten per les polítiques
de transformació social i canvi polític a Cerdanyola. I és
que ens cal plantar cara amb més força a les resistències
que volen que tot segueixi com sempre i que són, malauradament, la font de molts problemes que ens estem trobant en aquests 3 anys que portem governant. Per fer-ho
realitat, caldrà reforçar una opció política que defensi la
continuïtat de polítiques valentes als comicis municipals
de maig de 2019.
Cal altura de mires, perspectiva i generositat per construir
plegats un espai polític que tingui per objectiu aconseguir que l’Ajuntament sigui una eina de participació real
i transformació social. A Compromís estem i estarem per
això. No entenem la política de cap altra forma.

Discutir un pressupost per al 2018 a l’abril ja demostra que
no s’estan fent bé les coses.
Segons la liquidació hi ha 22 milions d’€ que no s’han
executat. Encara és més greu el que passa amb les inversions on només s’ha fet un 11% del previst. És més, s’han fet
modiﬁcacions de crèdit 20 milions d’€, sense ser capaços
d’executar ni el pressupost inicial. Això comporta demanar
a la ciutadania un major esforç ﬁscal per desprès deixar un
romanent enorme i una ciutat que ja està patint la manca
d’inversions i manteniment.
Part d’aquests diners aniran a amortitzar molt més deute
bancari del previst. Això ho fa el partit que prometia no pagar «deute il·legítim» i fer la guerra als bancs. Malgrat pugui
semblar una bona notícia suposa deixar de fer polítiques en
perjudici directament de la gent, els seus serveis, i especialment als que pateixen situacions precàries en les seves
necessitats bàsiques.

“ELS DINERS HAN
D’ESTAR AL CAMP”

L’OPORTUNITAT DEL
CARRER SANTA TERESA

Amb aquesta frase l’entrenador del “Dream Team”, Johan
Crüyff, reivindicava al llavors president del Barça que de
res servia tancar els exercicis amb superàvit si després no
li permetia ﬁtxar bons jugadors per renovar l’equip. Alguna
cosa similar la podem aplicar als comptes municipals: Els
diners han d’estar al servei de la ciutat.
Què passa quan un ajuntament no executa totalment el seu
pressupost? Doncs que els diners que no s’ha gastat es veuen afectats per unes limitacions que posa l’Estat espanyol:
d’una banda l’Estat considera que, si l’ajuntament no s’ha
gastat tot el pressupost és perquè no ho necessitava, amb el
que això comporta que es vegin reduïts els diners que rep
de l’Estat per l’any següent. D’altra banda també l’obliga a
que una part dels diners no utilitzats vagin a reduir el deute (aquesta norma va bé per ajuntaments amb deutes molt
alts, però no per Cerdanyola, que a base de no fer la feina els
darrers 5 o 6 anys ha vist reduir el seu deute ﬁns al 26%).
A Cerdanyola li calen inversions urgents en instal·lacions
esportives, culturals, en potenciar la ciutat per atraure empreses, en espais per joves i grans, en la millora de la neteja
dels seus carrers, en enllumenat, en asfaltat, … En els tres
anys d’aquest mandat no n’hi ha hagut cap que s’hagi aproﬁtat tot el pressupost. Ja és hora de posar-se les piles!

S’obre una oportunitat que no es pot deixar escapar al carrer santa Teresa. Aquest carrer, tocant l’estació de Renfe i
l’avinguda primavera, és la viva imatge a Cerdanyola d’una
gran mobilitat. Mobilitat d’un número molt important de
persones que prenen el tren cada dia; o de cotxes o persones
que hi passen per l’avinguda primavera.
Perquè és un punt molt important de la ciutat, el grup municipal d’ICV-EUiA hem fet una sèrie de propostes per tal
de millorar qualitativament i exponencialment les minses
propostes realitzades per part del govern.
Nosaltres hem realitzat aquestes propostes: l’ampliació de
l’estació de tren de Renfe, una estació d’autobusos, un pont
viari i de vianants nou per sobre del riu que enllaci amb la
N-150, esponjant tota la zona i millorant la qualitat de vida
i de pas, un espai obert amb pàrquing de cotxes són el gruix
de les propostes realitzades, considerant el gran espai que
hi ha. Esperem i desitgem que Cerdanyola no perdi l’oportunitat i es cerquin totes les formes possibles tècniques i
polítiques per a que això sigui una realitat, cercant subvencions d’altres administracions i organismes com ADIF o
Àrea Metropolitana.
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L’1 de juliol, ‘Queda’t a Cerdanyola’
El comerç sortirà als carrers l’1 de juliol en una nova jornada que relleva el Firestoc de Primavera

E

l comerç i l’Ajuntament
treballen colze a colze en
l’organització d’activitats
de promoció del comerç local.
Aquest any s’ha decidit canviar l’activitat del Firestoc, que
es feia al Parc del Turonet, per
una proposta que arribarà a tota
la geografia de la ciutat. Serà la
iniciativa ‘Queda’t a Cerdanyola del Vallès’ i es durà a terme el
diumenge 1 de juliol. Aquell dia
els comerços podran obrir les
seves portes, segons el calendari comercial establert. Els que
ho facin podran ‘sortir’ al car-

rer, posant taules davant dels
seus establiments i mostrant
els seus productes. Durant el
dia es duran a terme activitats
lúdiques que ajudaran a amenitzar la jornada.
La Fira Cerdanyola Comerç
L’Associació Cerdanyola Comerç i Serveis organitza el 9 i 10
de juny la 3a Fira ‘Cerdanyola
Comerç’, que tornarà a ocupar
la plaça de l’Abat Oliba i els seus
voltants. Els establiments participants mostraran els seus productes a les persones que visitin

la ﬁra. També hi haurà activitats
dinamitzadores.

El comerç sortirà al
carrer l’1 de juliol

Els carrers i els espais públics, ben nets i endreçats!
L’Ajuntament engega una campanya demanant a la ciutadania el seu compromís per a mantenir
la ciutat neta i que sigui agradable per a tothom

E

ls mobles i altres mals endreços deixats a la babalà
a la via pública, així com
les caques dels gossos, són temes
d’actualitat a la ciutat. Generen una imatge no volguda. Per
afrontar el problema i aconseguir
una solució l’Ajuntament prepara una campanya informativa.

Treball conjunt ciutadania Ajuntament
El govern municipal ja ha entomat la situació activant la moto
xucla caques perquè actuï als
punts negres localitzats de la ciutat. Una acció de neteja i desinfecció que va acompanyada per una
presència de patrulles de paisà de
la Policia Local. Paral·lelament
s’ha millorat el sistema de recolli-

passen per millorar la informació
als contenidors dient què cal fer
per desfer-se’n dels mobles vells.
Es produiran vídeos, s’inseriran
pàgines de publicitat i altres suports perquè la campanya arribi
a tothom doncs mantenir la ciutat neta és corresponsabilitat de
totes i tots.
da de mobles i mals endreços deixats sense avisar a la via pública.
Ara cal passar a una nova etapa. Per això l’Ajuntament treballa perquè hi hagi una veritable
coresponsabilitat entre la ciutadania i l’administració. La ciutat
és l’espai comú, la casa comuna, i
a ningú li agrada viure en un habitatge brut...
Les accions que es proposen

S’instal·len
marquesines noves a
4 parades d’autobús

L

’Ajuntament té signat un conveni amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona per a la instal·lació, renovació i manteniment de les

L’Ajuntament prepara
una campanya
informativa per millorar
la neteja a la ciutat

marquesines existents a les parades
d’autobús del municipi. Fruit d’aquest
conveni, des de l’estiu de l’any passat
l’AMB s’està encarregant del manteniment de les marquesines que hi ha
a la ciutat i recentment ha permès la
instal·lació de quatre noves que se sumen a les 30 ja existents. Les noves

Recollida gratuïta dels mobles i mals endreços
L’Ajuntament ofereix un servei
de recollida gratuïta de mobles
vells. Cal trucar al telèfon de l’Ajuntament, 935 808 888, i explicar que
volen desfer-nos d’uns mobles. De
comú acord es ﬁxarà un dia, un lloc
i horari on deixar els mobles que
no volem perquè els reculli el servei de neteja de la via pública.

marquesines es troben a les parades
d’autobús de l’avinguda de Guiera, del
carrer d’Anselm Clavé, de la Carretera de Barcelona i de l’Avinguda de Catalunya.
El conveni també preveu la progressiva instal·lació de noves marquesines
i la renovació de les antigues.
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L’Ajuntament renova el seu
compromís amb Reempresa
El Punt d’Atenció de Reempresa, ubicat al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de la Masia Can Serraperera, ha evitat
el tancament de 6 empreses

D’esquerra a dreta Contxi Haro (regidora), Carles Escolà
(alcalde), Antoni Abat (Cecot), Leandre Mayola (Diputació) i
Laura Sallent (Reempresa)

L

’Ajuntament ha renovat el seu
compromís amb el Centre de
Reempresa de Catalunya. El municipi disposa des de ﬁnals del 2014
d’un punt d’atenció de la Reempresa
ubicat a l’Oﬁcina de Serveis a les Empreses de la Masia de Can Serraperera.
Aquest punt d’atenció ofereix assessorament tant als empresaris i empresàries que volen vendre la seva empresa
com a les persones reemprenedores
disposades a donar-los-hi continuï-

tat. L’objectiu del programa és, doncs,
impulsar i estructurar la transmissió
d’empreses com a via de creixement
d’activitat econòmica, evitant així el
tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació
a la ciutat.
L’alcalde, Carles Escolà, destaca la
importància del programa Reempresa
perquè “preserva i dinamitza el teixit
productiu i econòmic local”. Escolà
afegeix que el programa també “permet minimitzar la destrucció de llocs
de treball”. La regidora de Treball i
Promoció Econòmica, Contxi Haro,
coincideix amb Escolà i també destaca que tot el procés de compra-venda
entre la persona cedent i la reemprenedora gaudeix de l’acompanyament i
assessorament dels i les professionals
del Servei de Reempresa.

WEB DE REEMPRESA

www.reempresa.org

Nova edició del
programa ‘Fem
ocupació per a joves’

E

l programa ‘Fem ocupació per a
joves’ té com a objectiu cobrir les
necessitats reals de les empreses
incentivant la contractació de joves d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional.
Per al desenvolupament del projecte
són necessàries empreses col·laboradores que ofereixin la contractació de joves
amb un perﬁl Administratiu-d’Atenció al
Client. Les empreses inscrites al programa reben importants subvencions per
a la contractació, que haurà de ser per
un període mínim de 6 mesos. Durant
aquest temps, la persona contractada rebrà un màxim de 150 hores de formació,
que anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Les persones i empreses interessades
en formar part del projecte han de dirigir-se al Servei Municipal de Treball,
a la Masia Can Serraperera (avinguda
de Roma s/n). El telèfon de contacte és
935 947 050 i el correu electrònic martinezns@cerdanyola.cat
Aquest projecte està subvencionat pel
SOC, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social, d’acord amb el Programa Fem
Ocupació per a Joves regulat per l’Ordre
EMO/256/2015, de 5 d’agost, modiﬁcada
per l’Ordre TSF/212/2016, de 19 de juliol.
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Cerdanyola en imatges
Festa Major Roser de Maig
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Sant Jordi

7è Duatló de Cerdanyola
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El Pavelló Municipal d’Esports de Can Xarau ja
es diu Paco Arpide
El passat 18 de març la ciutat i el món de l’esport en particular, homenatjaven a qui va ser
president del Club Patinatge Artístic Cerdanyola, Francisco Arpide.

L

’emotivitat i el reconeixement a una vida dedicada a
l’esport van presidir l’acte
cívic en record de Paco Arpide, una
persona que ens va deixar ara fa dos
anys treballant per al seu estimat
patinatge artístic. L’homenatge es
va fer el dia en què es presentaven
a la ciutat les obres de reforma i
millora del pavelló de Can Xarau, a
partir d’ara Pavelló Municipal Can
Xarau - Paco Arpide. Una placa
amb el seu nom, la plantada d’un
arbre en la seva memòria i el record multitudinari dels centenars
d’aﬁcionats que es van citar a l’acte
van ser alguns dels moments més
destacats de l’acte d’homenatge.
La presència dels seus familiars,
de representants de les entitats
esportives i de les autoritats municipals, amb l’alcalde, Carles Escolà,
al capdavant i una nodrida representació ciutadana, van deixar palès la vàlua de la tasca d’aquest enamorat del patinatge artístic. Una
persona que ja és un exemple per a
totes i tots pel seu treball i dedicació al patinatge artístic i de retruc,
a Cerdanyola del Vallès.
Qui era Paco Arpide
Paco Arpide ens va deixar ara fa
2 anys, el diumenge 24 d’abril de
2016, precisament quan es procedia al lliurament de premis en el
Campionat d’Espanya de ﬁgures

obligatòries. El que era president
del Club Patinatge Artístic Cerdanyola moria de sobte durant el lliurament de trofeus. Arpide ens va
dir adéu treballant per al seu club i
per al patinatge artístic.
Francisco Arpide va presidir
el Club Patinatge Artístic Cerdanyola des del 2002 al 2016
i formava part del Comitè de
Patinatge Artístic de la Federació Territorial de Barcelona.
Arpide havia estat uns dels fundadors del club local l’any 2000 i sempre havia format part de la junta
directiva de l’entitat.

L’alcalde, Carles
Escolà, al costat
de la família de
Paco Arpide

Arpide va ser president
del CPA Cerdanyola
entre el 2002 i 2016
Enrique González, Juan Bellete, Laura Martínez, Miguel Ciria,
Toni Gibert, Toni Pérez, Francisco Arpide, entre d’altres van posar
en marxa un projecte que es deia
Club Patinatge Artístic Cerdanyola. Aquella aventura va iniciar-se
amb 30 patinadores i 20 socis i en
el moment del seu adéu, el club
estava totalment consolidat i compost per més de 120 patinadores i
patinadors distribuïts en seccions
de preiniciació, iniciació, competició, parelles d’artístic, dansa, grup

show, adults i altres 86 més encabits
dins de l’esport escolar.
Va participar en la posada en marxa del Trofeu de Patinatge Roser de
Maig; el Trofeu de l’Amistat; el Patina
SOS, per ajudar a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett o a l’ONG
Pallapupas; i també va col·laborar
activament en l’organització d’esdeveniments i campionats territorials
d’àmbit català, estatal i internacional
de patinatge artístic. Cada any en el
calendari del club hi havia diferents
campionats federats de patinatge
que es celebraven a Cerdanyola.
La seva implicació amb la Federació Catalana i Espanyola de patinatge va servir perquè Cerdanyola
fos seu cada any d’algun campionat
oﬁcial. Com a mostra, precisament
el que es disputava en el moment
del seu traspàs.

Paco Arpide intervenint durant una
recepció a l’Ajuntament

En l’àmbit de l’esport cerdanyolenc, Francisco Arpide va formar
part de la Comissió Organitzadora de la Nit de l’Esport de Cerdanyola d’ençà que els clubs locals
van fer-se càrrec l’organització de
l’esdeveniment.
També va ser membre de l’Associació de l’Esport de Cerdanyola; projecte en què va treballar per posar
d’acord a totes les entitats esportives juntament amb l’Ajuntament
de amb l’objectiu primordial de la
millora de l’esport de la ciutat.
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L’Arxiu Municipal, un servei que vetlla per la
conservació i recuperació del patrimoni local
La documentació que conserva l’Arxiu Municipal es troba a disposició de la ciutadania,
que pot consultar-la amb l’assessorament del personal de l’arxiu.

L

’Arxiu Municipal és el servei especialitzat en gestionar, tractar, conservar i
difondre la documentació que
produeix l’Ajuntament. També
vetlla per la recuperació del patrimoni documental que no produeix directament l’Ajuntament
però que està vinculat al municipi per raons socials, econòmiques, culturals o de qualsevol
altra mena.
Així, l’Arxiu Municipal conserva els expedients de llicències
d’obres i d’obertura d’establiments, els plans d’ordenació urbana, els projectes d’obres municipals, els padrons d’habitants,
els padrons d’impostos municipals, les actes del Ple i de la Comissió de Govern, etc. L’Arxiu
també acull documentació de
particulars, d’empreses i d’altres
institucions i entitats locals que
volen preservar el seu patrimoni
documental i fer-lo públic.
Les funcions bàsiques de l’Arxiu
Municipal són: servir l’Ajuntament quan necessita antecedents
a l’hora de tramitar els afers administratius, donar les pautes
per organitzar la documentació

des del mateix moment que es
crea i elaborar els instruments de
descripció (inventaris, catàlegs,
índexs) necessaris per localitzar
i oferir a la ciutadania la documentació que sol·liciti, sempre
que sigui de lliure accés o que hi
tinguin un interès legítim.
La documentació es troba a disposició de la ciutadania per tal
que puguin consultar-la, fer investigacions acadèmiques, satisfer la seva curiositat històrica o
reclamar els seus drets. Per tal de
facilitar la consulta de la documentació, l’Arxiu Municipal ofe-

reix assessorament a la ciutadania sobre les característiques i la
informació que conté.
També forma part de les seves
funcions difondre els documents
que custodia col·laborant en publicacions i exposicions, organitzant jornades tècniques, visites
comentades, activitats pedagògiques i qualsevol altra activitat cultural que hi estigui relacionada.
A l’Arxiu hi ha dues persones
treballant i a la planta baixa hi
ha una sala de reunions i una
sala de consultes amb vuit punts
de lectura.

L’Arxiu Municipal es
troba al passatge de
l’Ajuntament, 1. just
darrera de l’Ajuntament

Col·laboració amb
el GREC
L’Arxiu Municipal és un arxiu integral amb documentació tant històrica com administrativa, de l’Ajuntament
i de la resta de la ciutadania.
Actualment, l’Arxiu col·labora
estretament amb el Grup de

Recerques i Estudis de Cerdanyola (GREC), entitat que
té com a objectiu la voluntat
de captar, conservar i fer difusió pública del patrimoni
documental de Cerdanyola
del Vallès.

NÚMERO 333 / SERVEI MUNICIPAL 19

Revista Riu Sec (Fem Memoria) Revisat.indd 19

14/5/18 7:41

ENTREVISTA

Enric Sirvent: “cal ser conscients que hi ha una
altra realitat i que es pot canviar”
El cerdanyolenc Enric Sirvent i Ribalda, representant a Catalunya de l’Organització de Familias Especiales de Matagalpa (Nicaragua) ha estat el darrer guanyador del Premi Solidari Mossèn Rosell
d’autosuﬁcient. Per això tenim aquestes
microempreses.
Com us organitzeu la feina a
Familias Especiales?
Pel que fa al voluntariat, els fisioterapeutes, infermers o terapeutes ocupacionals, provinents d’universitats amb
la carrera ja acabada van en períodes de
3-4 mesos i les universitats, mitjançant
beques, fan aportacions econòmiques
per cobrir assegurances, etc. També hi
ha terapeutes professionals que han
estat fins a un any a Matagalpa. Quant
al personal que fa el seguiment i la coordinació, viatgem cada 2-3 anys i s’hi
està un mes.
Enric Sirvent (dreta) recollint el premi Solidari Mossèn Rosell

Què ofereix Familias Especiales?
E.S. Familias Especiales és una ONG situada a Matagalpa (Nicaragua) que es
dedica a l’atenció d’infants amb discapacitat física o intel·lectual. Compta amb un
programa d’atenció als barris on es desplacen els ﬁsioterapeutes, sobretot amb la
idea de socialitzar els infants, ja que, per
raons culturals i religioses, la discapacitat
està molt mal vista i es viu com un càstig i
els infants afectats queden amagats.

Com és el dia a dia en un país
com Nicaragua?
Nicaragua és el segon país més pobre de
Sud-amèrica, després d’Haití, i per tant
la vida és complicada. La renda per càpita no arriba als 300 dòlars l’any, l’atur
és molt alt i el deute extern és brutal i
que es calcula que afectarà 12 generacions. Un altre gran problema, generat
per la pobresa i el neocolonialisme, és
el monocultiu de cafè, per la qual cosa

“Nicaragua és el segon país més
pobre de Sud-amèrica i per tant la
vida és complicada”
Quines són les principals necessitats d’aquests nanos?
A banda del programa d’atenció als barris, també es posa a disposició d’aquests
infants una escola especial, un parc de
jocs especial, un centre de ﬁsioteràpia i
un programa d’hipoteràpia. D’altra banda, també s’han creat programes per a
adolescents evitant així que aquests infants quan creixen es quedin sense cap
mena d’ajut. Així doncs, s’ha fet una empresa de reciclatge, un menjador, un taller
d’adequació de cadires de rodes i aparells
ortopèdics, una ràdio local i una fàbrica
de iogurts on hi treballen 94 adolescents
tots ells amb algun tipus de discapacitat.

tots els altres productes s’han de comprar fora. Però, tot i la seva pobresa, és
un país alegre.
Com s’obtenen els recursos econòmics a Familias Especiales?
Els recursos provenen de l’agermanament entre Matagalpa i cinc ciutats europees les quals donen algun tipus de
suport econòmic. Cal destacar que hi ha
d’altres aportacions no monetàries com
les que fan diferents universitats amb
personal ﬁsioterapeuta que dóna suport
a l’organització i que Familias Especiales s’estalvia de pagar. Però la idea principal és que l’organització sigui el màxim

Enric Sirvent durant una sessió d’hipoteràpia

Quan i per què decidiu apuntar-vos a aquesta organització?
Fa més de 30 anys que faig de professor
de ﬁsioteràpia a la universitat i ve de
lluny les meves ganes de fer un projecte
de salut integral a Nicaragua que abordés tres potes: l’assistència d’infants
i nenes amb discapacitat, una segona
anomenada “els brigadistes de barri” i
que es componen de joves adolescents
als quals se’ls capacita a través de cursos de salut comunitària i que s’encarreguen d’anar pels seus barris explicant
la higiene de les mans, l’ús del preservatiu, etc. i la tercera és l’agermanament
que encara funciona entre el Parc Taulí i l’hospital César Amador Molina de
Nicaragua i que combinen tractaments,
consultes, etc.
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Dos equips del Cerdanyola Club d’Hoquei
disputen el Campionat de Catalunya
L’Infantil B i l’Aleví A van disputar la Fase Final del Campionat de Catalunya en les categories
infantil i aleví. L’infantil va finalitzar sisè classificat i l’aleví setè.

Plantilla de l’Infantil B del Cerdanyola Club d’Hoquei 2017-2018

D

os dels equips masculins
de la base del Cerdanyola
Club d’Hoquei van participar en la Fase Final del Campionat de Catalunya d’hoquei patins.
A Cassà de la Selva es va disputar
la categoria infantil i a Vilanova i la
Geltrú van competir els alevins.
El conjunt Infantil va anar a Cassà de la Selva amb la intenció de
fer un bon paper. Els resultats que
havien assolit durant la lliga feien
pensar que podien disputar el títol
de campions. Però la competició es
va complicar des del primer partit.
La derrota per 1 a 2 davant el Caldes va complicar el futur de l’equip
de Marc Miranda. En el segon partit es jugaven quasi totes les possibilitats per classiﬁcar-se. Davant
l’Igualada, la necessitat de guanyar
va inﬂuir de forma negativa en els
jugadors verds i blancs. Tot i fer
un bon partit, van perdre per 4 a
2. Aquest resultat deixava els de
Cerdanyola pendents que el Congrés guanyés el Caldes i obligats a
sumar els tres punts davant el Congrés. No va passar ni una cosa ni
l’altra. El Caldes va guanyar el Congrés i els de Miranda no van passar
de l’empat davant el Congrés.
Els resultats de la primera fase de
competició van portar els de Cerdanyola a jugar el partit pel sisè i
setè lloc, encontre que van perdre

per 2 a 3 davant el CP Vic, quedant
lluny de les expectatives inicials.
L’Igualada i el Caldes van jugar la
ﬁnal que van guanyar els de l’Anoia.

Plantilla de l’equip
Aleví A del Cerdanyola
Club d’Hoquei
2017-2018

La classiﬁcació ﬁnal del campionat va ser la següent: 1r Igualada, 2n Caldes, 3r FC Barcelona, 4t
Sentmenat, 5è CP Vic, 6è Cerdanyola CH, 7è Calafell i 8è Congrés.

El conjunt Infantil va anar
a Cassà de la Selva amb la
intenció de fer un bon paper
El conjunt Infantil B del Cerdanyola està dirigit per Marc Miranda
i Josep Batlle (segon entrenador) i
està format per: Miquel Diego (porter) David Ramírez, Arnau Gangonells, Kilian Torrico, Marc Grande,
Jaume Homet i Marc Ramírez.
Durant el campionat van reforçar l’equip els jugadors de
l’aleví: Joan Gangonells i Héctor Sánchez (p), Marc Agulló,
Marc Abel Salvadó i Jaime Brull.
Campionat aleví
El conjunt Aleví A va disputar
la Fase Final del Campionat de
Catalunya a Vilanova i la Geltrú
els dies 27, 28 i 29 d’abril. Per a
l’equip cerdanyolenc era el premi

d’una molt bona temporada i van
competir amb els millors equips
de Catalunya.
En el primer partit que van disputar van perdre davant el Tordera
per 2 a 5. En la segona jornada van
empatar a 1 davant el Geieg B. Van
arribar al tercer partit amb possibilitats de classiﬁcar-se si guanyaven
al FC Barcelona. Però no va poder
ser i van perdre per 1 a 3. Els de Josep Batlle van haver de jugar el diumenge el partit per al 7è i 8è lloc,
que van guanyar per 5 a 4 davant
l’Igualada. El campió de Catalunya
va ser el conjunt amﬁtrió, el Vilanova i el segon classiﬁcat el Geieg A.
La classiﬁcació ﬁnal va ser: 1r Vilanova, 2n Geieg A, 3r FC Barcelona,
4t Geieg B, 5è Voltregà, 6è Tordera,
7è Cerdanyola CH i 8è Igualada.
L’equip de Cerdanyola dirigit per
Josep Batlle està format per: Hèctor
Sánchez (porter), Jaime Brull, Álvaro Elías, Joan Gangonells, Víctor
Ruíz, Marc Agulló i Abel Salvadó.
Entrenador: Josep Batlle. Delegat: Jaime Brull. Els jugadors benjamins Marc Zanón, Joan Paredes
i Jon Miñarro van reforçar l’equip.
Ara toca el torn als equips femenins Sots16 i Sots14, que disputaran el Campionat de Catalunya a
Cambrils i Cerdanyola del Vallès,
respectivament.

NÚMERO 333 / ESPORTS 21

Revista Riu Sec (Entrevista) Revisat.indd 21

14/5/18 7:42

AGENDA

in
dispensable
MAIG - JUNY
Fins al

20

Diumenge
MAIG

EXPOSICIÓ
Patrimoni oblidat. Memòria literària
Lloc: Museu de Ca n’Oliver

31

Dijous
de MAIG al 14 de JUNY

EXPOSICIONS
Turisme actiu: nou centre
d’interès a la BCC
Lloc: Planta -1. Biblioteca Central
Cerdanyola

Fins al

03

Dijous
JUNY
CONCURS CARTELL
Concurs per escollir el cartell de
la Festa Major de Bellaterra. Les
propostes s’han de presentar a
les oﬁcines de l’EMD
Lloc: Plaça de Maragall, 4

Fins al

21

18
Fins al

22

Divendres
JUNY

Fins al

31

Dimarts
JULIOL

EXPOSICIÓ
Mascotes. Mostra fotogràﬁca de
Jordi Puig
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

14

Dilluns
MAIG

ACTIVITAT FAMILIAR
Presentació de les novetats de
Petits Lectors
Hora: 17:30h
Lloc: Biblioteca Central
Cerdanyola

Diumenge
JUNY

Diumenge
JUNY

EXPOSICIÓ
Plou, neva, pinta. Mostra col•lectiva de ‘pintura expansiva’
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

GRAN FESTA DE L’OKKA
Espectacle familiar a càrrec del
Mag Otger el Dos Barbes.
Hora: 17:30h
Lloc: Davant de la Biblioteca (pg
del Pont)

PRESENTACIÓ LLIBRE
1960s-1970s Costa Brava
Postals de Jordi Puig. En el
marc de l’exposició Mascotes
Hora: 19:30h
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

Dijous
MAIG

TEATRE
Adossats. Comèdia sobre
la manca de comunicació
protagonitzada per una família
23
normal
Hora: 21:00h
Lloc: Teatre Ateneu

JUGATECAMBIENTAL
Tallers diversos i activitats
ecològiques i participatives
Hora: 11:30h (Diumenges)
Lloc: Parc del Turonet

17

Divendres
MAIG

AULA ESTUDI NOCTURNA
De dilluns a dissabte de 20:30h a
01h. Espai habilitat a la biblioteca.
Lloc: Biblioteca Central Cerdanyola

17

Fins al

CINEMA
Wonder Wheel de Woody Allen.
EUA 2017 VOSE
Hora: 21:30h
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Cineclub Xiscnèﬁls

Entrades a www.cerdanyola.cat/teatre

CAFÈ AMB LLETRES
Martí Gironell presenta La força
d’un destí, Premi Ramon Llull de
novel•la 2018
Hora: 19:30h
Lloc: Sala Enric Granados
(Biblioteca)

19

Dissabte i Diumenge
i 20 de MAIG

SETMANA ACTIVITAT FÍSICA
Activitats i exhibicions per
celebrar la Setmana de
l’Activitat Física
Lloc: Plaça de l’Abat Oliba
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19

Dissabte
MAIG

PRESENTACIÓ LLIBRE
El ﬁn del principio a càrrec del
seu autor Jaume García Vilà
Hora: 19:00h
Lloc: Sala Enric Granados
(Biblioteca)

FIRA CERDANYOLA COMERÇ
Fira dels associats de
Cerdanyola Comerç i Serveis
Lloc: Plaça Abat Oliba

Diumenge
JUNY

10
25

FESTA DE LA IL•LUSTRACIÓ
Amb il•lustradors/es convidats,
contacontes, tallers, ... adreçat a
infants de 3 a 7 anys
Hora: De 10h a 14h
Lloc: Plaça de l’Enric Granados
Organitza: Llibreria L’Aranya

ITINERARI LITERARI
Patrimoni oblidat. Montﬂorit
i Víctor Català. Recorregut
per Montﬂorit relacionant el
patrimoni noucentista del barri
i l’estela literària i personal de
l’escriptora Caterina Albert
Hora: 18:00h

TEATRE
La Pepa maca. Homenatge a la
dona marinera catalana
Hora: 21:00h
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: GAT Teatre

Diumenge
de MAIG i 17 de JUNY

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

23

VISITA GUIADA
A l’exposició Cerdanyola, terra
d’ibers. Descobreix la cultura
ibèrica laietana.
Hora: 12:00h
Lloc: Museu de Ca n’Oliver

Dimecres
JUNY

13
06

Dimecres
JUNY

HORA DELS NADONS
Taller El regal del massatge
infantil, amb l’Elena Andrés.
Adreçat a nadons de 0 a 12 mesos
Hora: 17:30h
Lloc: Sala Petits Lectors de la
Biblioteca
Inscripcions a partir del 23 de maig

09
20

Divendres
MAIG

Dissabte
JUNY

HORA DEL CONTE
Bèsties de quatre potes o més
amb Carles Alcoy. Adreçat a
infants a partir de 4 anys
Hora: 12:00h
Lloc: Sala Enric Granados
(Biblioteca)

09

Dissabte i Diumenge
i 10 de JUNY

XERRADA
La pediatre Carme Serradell
ofereix una xerrada sobre
psicologia infantil i criança
Hora: 18:30h
Lloc: Sala Enric Granados
(Biblioteca)

20

Dimecres
JUNY

XERRADA
Aliments naturals? A càrrec de la
cientíﬁca Mireia Ortega, cientíﬁca
Hora: 18:30h
Lloc: Sala Enric Granados

23

Dissabte
JUNY

SANT JOAN
Revetlla de Sant Joan amb
foguera i coca
Lloc: Parc Xarau

Dimecres
MAIG

HORA DEL CONTE
Animalets i animalots amb la
Marta Escudero. Adreçat a
infants d’1 a 4 anys
Hora: 17:30h
Lloc: Sala Petits Lectors de la
Biblioteca
Necessària inscripció prèvia

MERCA-HAM
Fira mercat de radioaﬁcionats,
electrònica i comunicacions
Lloc: PEM Guiera
Organitza: Ràdio Club del Vallès
EA3RCH
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MAIG
14 ORÍGEN
15 ST ANDREU
16 TORRENTS
17 HIDALGO
18 RINCÓN
19 Rov-Novell
20 Rov-Rivera
21 PEREIRO
22 RIZAL
23 HID-VALLS
24 C. SELVA
25 BOQUET
26 Rov-Ordis
27 Rov-Lluís
28 J. SELVA
29 SÁNCHEZ
30 COSTA
31 VALLS

1
2
3
4
5
6
7

JUNY
FERRER
Rov-Galcerán
Rov-Rambla
ÁLVAREZ
PINETONS
ROVIRA
MERINERO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ORÍGEN
Rov-St Andreu
TORRENTS
HIDALGO
RINCÓN
NOVELL
RIVERA
PEREIRO
Rov-Rizal
Rov-Hid Valls
C. SELVA
BOQUET
ORDIS
LLUÍS
J. SELVA
Rov-Sánchez
Rov-Costa
VALLS
FERRER
GALCERÁN
RAMBLA
ÁLVAREZ
Rov-Pinetons

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro) ...................
Galceran:
Pl. Sant Ramon, 18 ............................
Hidalgo:
Ronda Cerdanyola, 1 ........................
Hid-Valls:
Av. de Canaletes, 11 ..........................
Lluís:
Altimira, 18 ............................................
Ordis:
Av. Rep Argentina,17 ........................
Pereiro:
Av. Catalunya, 49-B ..........................
Rivera:
C/Sant Ramon, 182 ...........................
Rovira:
Pg. Cordelles, 67 ................................
Sánchez:
C/Santa Rosa, 36-38 .......................
C. Selva:
C/Torrent, 12 ........................................
Torrents:
C/Diagonal, 30 ...................................
Valls:
Av. Catalunya, 17 ................................
Novell:
Ctra. Barna, 216 ..................................
Orígen:
C/Pablo Picasso, 1 local 4 .............

93 692 67
93 580 87
93 692 23
93 692 53
93 692 47
93 580 78
93 580 97
93 692 06
93 592 13
93 692 31
93 594 74
93 580 39
93 692 11
93 594 71
93 768 72

21
78
68
53
08
59
00
76
99
84
30
04
30
95
99

RIPOLLET
Pinetons:
Merinero:
Rincón:
J. Selva:
St Andreu:
Boquet:
Costa:
Rambla:
Ferrer
Rizal

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

59
21
86
23
26
90
26
73
36
26

C/Palau Ausit, 1 ..................................
Ctra. Barcelona, 130 .........................
C/Magallanes, 4 .................................
C/Calvari, 3-5 ......................................
C/ Sant Andreu, 4 .............................
C/ Lluna, 6 ............................................
C/ Verge del Pilar, 10 .......................
Rambla Sant Jordi, 89 ....................
Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3 ....
C/ Rizal, 1D ...........................................

Telèfon d’atenció ciutadana

691
692
692
580
692
692
586
691
692
586

70
00
00
95
23
25
54
24
23
54

010

TELÈFONS D’INTERÉS
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta) ..........................
Arxiu Municipal ............................................
Ateneu ...............................................................
Biblioteca Central Cerdanyola .............
Casal de Joves ...............................................
Centre d’Informació, Atenció i
Recursos per a Dones (CIARD) ...........
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) ................
Deixalleria Municipal .................................
Escola Municipal de Música ...................
EMD Bellaterra ..............................................
Immigració i Cooperació .........................
Mercat Municipal Les Fontetes ............
Mercat Municipal Serraperera ..............
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) ....
Museu de ca n’Oliver .................................
Oﬁcina Municipal d’Habitatge ..............
Oﬁcina Municipal d’Informació
al Consumidor ...............................................
ORGT Diputació ...........................................
Parc Esportiu Guiera .................................
Servei Local de Català ..............................
Servei de Medicació ..................................
Servei d’Ocupació Can Serraperera ..
Salut Pública ..................................................
Serveis Social ................................................
Zona Esportiva Can Xarau ......................

TELÈFONS D’URGÈNCIA
93
93
93
93
93
93

580
580
580
591
580
580

88
88
88
41
76
58

88
88
88
33
02
69

93 592 16 47
93 580 53 58
670 484 369
93 691 74 42
93 580 88 88
93 518 18 30
93 580 88 88
93 692 64 96
93 692 60 43
93 591 41 30
93 580 45 00
93 588 66 94
93
93
93
93
93
93
93
93
93

580
472
586
580
580
594
580
580
691

88
91
36
27
88
70
88
88
77

88
70
36
51
88
50
88
88
04

93
93
93
93
93
93
93

205
691
580
727
580
692
692

15
88
67
92
27
40
58

15
69
00
92
27
16
23

TRANSPORTS
FF.CC. ................................................................
RENFE Rodalies ...........................................
SARBUS ............................................................
Radio Taxi Vallès Occ ................................

Revista Riu Sec (Portada i Contra).indd 2

Ext. 3164
Ext. 3870

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
Ext. 3962
Ext. 3765

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

93
93
93
93

728
591
594
580

44
07
44
63

44
40
70
63

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)

Ext. 3110

Ext. 3855
Ext. 3730
Ext. 3770

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 .........................................................................
Servei Local Català .........................................
Dones per la igualtat ......................................
El Safareig ............................................................

93
93
93
93

581
580
580
580

10
27
13
61

00
51
98
51

13/5/18 14:23

