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Editorial
Benvolgut veí, benvolguda veïna,

Per fi, anem deixant enrere un temps dur de crisi 
sanitària, que ha colpit el cor de la nostra societat, 
no només amb massa pèrdues d’éssers estimats sinó 

també traduïda en dificultats per a moltes famílies. És ara, 
quan podem començar a mirar cap endavant amb opti-
misme, comptant amb un full de ruta, que tot i les dificultats, 
se  sustenta en el camí ferm que hem travessat com a ciutat 
durant els darrers temps.

Tot just acabem de poder celebrar la tan esperada Festa Ma-
jor del retrobament; la festa de recuperar el temps per-
dut, de riure, ballar i somiar amb els amics i la família. 
Perquè la crisi de la COVID ens ha preparat per ser més resi-
lients davant les adversitats que ens planteja un món en canvi 
continu, però també ha posat de manifest el que realment im-
porta: compartir vivències i alegries amb els éssers esti-
mats. I ho vam fer de valent. Aprofito per donar les gràcies 
a totes les persones que la van fer possible i ens van fer vibrar 
en uns dies inoblidables, que estic convençut marcaran l’inici 
d’una nova etapa per a la ciutat.

Plegats, estem aconseguint establir les bases d’un projecte 
col·lectiu que ens portarà al futur transformador i modern 
que Cerdanyola i la seva gent necessiten i mereixen. Una ciu-
tat digna de l’orgull dels seus veïns i veïnes.

I és que el futur de la Cerdanyola post COVID ha de ser el de 
continuar caminant per consolidar una ciutat equitativa i 
justa, que compta amb uns equipaments i serveis públics 
de qualitat i amb uns carrers amables que conviden a fer-
hi vida. Un indret que aposta per la formació, la innovació, i 
que modernitza el seu teixit productiu i empresarial, conver-
tint-nos en un referent del coneixement i la sostenibili-
tat. Una ciutat que s’esforça a garantir que l’accés a la cultu-
ra i el lleure estigui a l’abast de tothom, sense exclusions. 
Una ciutat plural en la qual el sectarisme i la crispació no 
tenen cabuda.

Toca no deixar de reinventar-se i concentrar esforços per 
fer aflorar plegats el màxim nombre d’oportunitats a la 
ciutat. 

És molta la feina que queda per fer, però no parem. 

Seguim!

Querido vecino, querida vecina,

Por fin, vamos dejando atrás un tiempo duro de crisis 
sanitaria, que ha golpeado el corazón de nuestra socie-
dad, no sólo con demasiadas pérdidas de seres queridos 

sino también traducida en dificultades para muchas familias. Es 
ahora, cuando podemos empezar a mirar hacia delante con 
optimismo, contando con una hoja de ruta, que pese a las difi-
cultades, se sustenta en el camino firme que hemos atravesado 
como ciudad en los últimos tiempos.

Acabamos de poder celebrar la tan esperada Fiesta Mayor 
del reencuentro; la fiesta de recuperar el tiempo perdido, 
de risa, bailar y soñar con los amigos y la familia. Porque la 
crisis del COVID nos ha preparado para ser más resilientes ante 
las adversidades que nos plantea un mundo en continuo cambio, 
pero también ha puesto de manifiesto lo que realmente importa: 
compartir vivencias y alegrías con los seres queridos. Y así 
lo hicmos. Aprovecho para dar las gracias a todas las personas 
que la hicieron posible y nos hicieron vibrar en unos días inolvi-
dables, que estoy convencido marcarán el inicio de una nueva 
etapa para la ciudad.

Juntos, estamos consiguiendo sentar las bases de un proyecto 
colectivo que nos llevará al futuro transformador y moderno 
que Cerdanyola y su gente necesitan y merecen. Una ciudad 
digna del orgullo de sus vecinos y vecinas.

Y es que el futuro de la Cerdanyola post COVID debe ser el de 
seguir caminando para consolidar una ciudad equitativa y jus-
ta, que cuenta con unos equipamientos y servicios públicos 
de calidad y con unas calles amables que invitan a hacer vida 
en ellas. Un lugar que apuesta por la formación, la innovación y 
moderniza su tejido productivo y empresarial, convirtiéndonos 
en un referente del conocimiento y la sostenibilidad. Una 
ciudad que se esfuerza en garantizar que el acceso a la cultura 
y el ocio esté al alcance de todos, sin exclusiones. Una ciudad 
plural en la que el sectarismo y la crispación no tienen cabida.

Toca no dejar de reinventarse y concentrar esfuerzos para ha-
cer aflorar juntos el mayor número de oportunidades en la 
ciudad.

Es mucho el trabajo que queda por hacer, pero no para-
mos.

¡Seguimos!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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Es presenta a la ciutadania l’avantprojecte del 
Complex Esportiu Municipal Riu Sec
La instal·lació es construirà en dues fases. Primer es farà el pavelló que està previst que pugui 
entrar en funcionament al 2024 i seguidament es procedirà a construir la piscina i gimnàs

E l Complex Esportiu Mu-
nicipal Riu Sec servirà 
per donar resposta a les 

necessitats esportives de la 
ciutat i avui en dia no cobertes. 
L’alcalde, Carlos Cordón, as-
senyalava durant la presenta-
ció de l’avantprojecte del futur 
equipament, la importància que 
aquest tindrà per a la ciutat i es 
va mostrar orgullós de poder-lo 
dur endavant després d’una 
pandèmia que ha enrederit la 
seva elaboració.

Dues fases
El futur CEM Riu Sec es cons-
truirà en dues fases. En la pri-
mera està prevista la projecció 
d’un pavelló PAV3 amb un es-
pai que disposarà de tres pistes 
petites que poden funcionar 
simultàniament i que es poden 
convertir en una de gran. Al ma-
teix nivell que les pistes espor-
tives es trobaran els vestidors 
de grups, en total 8, els magat-
zems i la sala de màquines. A 
més, el pavelló disposarà d’unes 
grades fixes amb capacitat per a 
unes 250 persones i unes grades 

retràctils que poden ampliar 
l’aforament fins a 650 persones. 
A la primera planta del pavelló, 
a on estarà l’accés, la recepció i 
les grades, també hi haurà una 
sala polivalent, l’administració i 
despatxos per a entitats.
La previsió és que les obres 
d’aquesta primera fase puguin 

començar a la primavera del 
2023 i que s’allarguin un any 
així que el pavelló podria estar 
en funcionament a la primavera 
del 2024. Respecte a les entitats 
que podran fer ús d’ell, encara 
no s’ha decidit així com tampoc 
el sistema de gestió de la instal-
lació.
A la segona fase serà el torn de 
la piscina. En aquest espai hi 
ha projectada una piscina de 
25x12,5, una petita de 12,5x6 i 
una zona d’aigües encara per de-

finir. La piscina estarà ubicada 
a la primera planta així com els 
vestidors. A una planta superi-
or es construiran unes grades 
per a unes 250 persones i també 
una sala de fitness amb vistes a 
la piscina i pistes de tennis i di-
ferents sales d’activitats. Tam-
bé hi haurà una gran terrassa 

que permetrà fer activitat física 
a l’exterior. En aquesta segona 
fase també s’adequarà l’entorn 
i s’acabarà de construir l’eix 
transversal i vertebrador que 
ocuparà l’espai entre el pavelló 
i piscina i les pistes de tennis i 
servirà per accedir a les instal-
lacions.
També està prevista la cons-
trucció d’un bar/cafeteria que 
doni servei a l’equipament i     
alhora tingui un accés indepen-
dent per poder romandre obert 

Imatge simulada del 
pavelló del CEM Riu 
Sec

La instal·lació del CEM Riu 
Sec serà un equipament 
completament sostenible
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En les properes set-
manes l’espai de ra-
questa del Complex 

Esportiu Riu Sec obrirà al 
públic després que el ple 
municipal de maig aprovés 
l’acceptació de la proposta 
de contractació per a l’adju-
dicació de la gestió i explota-
ció de la instal·lació a favor 
de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya 
(UFEC) i Ubaefitness. La 
proposta va rebre els vots a 
favor del PSC, Cs, ECP, JxC i 
PP i l’abstenció d’ERC i Gua-
nyem.

L’espai de raqueta disposa 
en l’actualitat de sis pistes de 
tennis i quatre pistes de pà-
del i l’empresa adjudicatària 
incrementarà l’espai espor-
tiu actual construint sis no-

ves pistes de pàdel durant el 
primer any de la seva gestió.

Les activitats que es duran 
a terme a la instal·lació seran 
adreçades a escoles i centres 
docents, també s’ofertaran 

serveis esportius i de salut 
per a la ciutadania en gene-
ral, absorbiran l’oferta d’es-
ports de raqueta de la ciutat i 
també es podran dur a terme 
activitats extraordinàries. 

A més, a partir de la prope-
ra temporada la instal·lació 
acollirà  la seu del Club Ten-
nis Cerdanyola.

La concessió del servei serà 
de 10 anys.

L’Espai de Raqueta del CEM Riu Sec està previst que 
entri en funcionament durant el mes de juny

Les pistes de tennis i pàdel obriran al públic durant al juny

DOCUMENT RESUM DE
L’AVANTPROJECTE DEL 

CEM RIU SEC

quan la instal·lació estigui tan-
cada
Edifici sostenible

El CEM Riu Sec és una prova 
pilot en sostenibilitat. Serà un 
edifici pràcticament d’energia 
0 gràcies l’aprofitament de la 
llum i ventilació naturals i està 
pensat perquè funcioni autò-
nomament durant gran part de 
l’any. L’avantprojecte contem-
pla la instal·lació de 1.260 m2 de 
plaques fotovoltaiques, quatre 
vegades més del que exigeix la 
normativa. D’altra banda, tam-
bé cal destacar que el 30% dels 
materials que s’utilitzaran està 
previst que siguin reciclats, 
també està contemplat el reci-
clatge de les aigües de pluja així 
com de les aigües grises i l’ús 
d’aigua no potable per als ser-
veis i reg. Xavier Nogué, cap de 
Servei de la direcció de serveis 
d’espai públic de l’AMB, afirma 
que “és la primera obra d’aques-
tes dimensions que compli-
rà tots els protocols d’estalvi 
d’energia i sostenibilitat”. 
L’Àrea Metropolitana de Bar-

celona serà la gestora de l’obra 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, qui va sol·licitar el 
projecte a través del Programa 
d’Actuacions de Cohesió Terri-
torial de l’AMB. 

Presentació avantprojecte
L’avantprojecte del CEM Riu Se 
es va presentar en un acte cele-

brat a la  sala Enric Granados de 
la Biblioteca i es va poder seguir 
en directe pel Canal de Youtube 
de l’Ajuntament a on ha quedat 
publicada i es pot tornar a visi-
onar.

Moment de la 
presentació de 
l’avantprojecte del 
CEM Riu Sec a la 
ciutadania



CIUDAD

NÚMERO 346 / CIUDAD 6 

Durante la presentación 
del proyecto ‘Parc de 
l’Alba, un nuevo distri-

to de oportunidades’  en la Feria 
MIPIM de Cannes, protagonizada 
por el Ayuntamiento y Generali-
tat, se anunció la adjudicación de 
dos parcelas a Panattoni Europe 
i Impar Capital por un valor de 
36,60 millones de euros. Se trata 

Momento de la 
presentación en MIPIM 
del proyecto del Parc 
de l’Alba

de las primeras parcelas que se 
venden en el sector después de la 
aprobación de la modificación del 
Plan Director Urbanístico.

La multinacional americana Pa-
nattoni ha adquirido una parce-
la de 68.058,56 m2 por valor de 
30,67M de euros donde invertirá 
unos 100M de euros para cons-
truir el centro de procesamiento 

Panattoni i Impar compran terrenos en el Parc 
de l’Alba para llevar a cabo dos proyectos
La multinacional Panattoni construirá el centro de procesamiento de datos más grande de Cataluña 
y Impar Capital una residencia de estudiantes con capacidad para 357 plazas

de datos más grande de Cataluña. 
Impar Capital, por su parte, ha 

adquirido una parcela de 11.514,74 
m2 por un importe de 5,93 millo-
nes de euros para construir una 
residencia de estudiantes con 357 
plazas. La empresa prevee inver-
tir 5,93M de euros en el que será 
su primer centro en Cataluña. 

El alcalde, Carlos Cordón, desta-
ca el Parc de l’Alba como “uno de 
los proyectos más estratégicos de 
Cataluña y que tiene el objetivo de 
convertirse en un potente motor 
de la competitividad científica, 
tecnológica y empresarial del sur 
de Europa”. 

La participación de Cerdanyo-
la en la edición de este año de la 
MIPIM ha vuelto a ser una opor-
tunidad para proyectar la marca 
Cerdanyola, compartir experien-
cias y seguir trabajando en la bús-
queda de oportunidades e inver-
siones que puedan traducirse en 
un mayor bienestar para toda la 
ciudadanía.

El jardín de Can Llopis se abre a la ciudad

Ll jardín se abrió al público por 
primera vez la tarde del 3 de 
abril con una jornada de puertas 

abiertas que contó con más de un millar 
de visitas. Además de pasear por el jar-
dín, las personas que quisieron pudie-
ron seguir las explicaciones de expertos 
en modernismo y jardines históricos. 
También durante el Roser de Maig, el 
jardín acogió pequeñas cápsulas teatra-
les modernistas y está previsto llevar a 
cabo más actividades que permitirán ir 
dando a conocer este nuevo espacio que 
ha ganado la ciudad. 

Los trabajos de recuperación han te-
nido en cuenta las especies autóctonas 

y exóticas. También se han eliminado 
las plantas invasoras que ocultaban 
elementos arquitectónicos como ban-
cos o la torre del depósito de agua. La 
actuación también ha permitido recu-

perar la estructura original del jardín 
reconstruyendo parterres que se habían 
perdido y dando protagonismo a los dos 
ejemplares de cedros y del roble cente-
nario y en la misma casa.

El jardín ha sido recuperado y 
rehabilitado para mostrarse tal 
y como era quando se creó
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CIUDAD

La Oficina de Atención Ciuda-
dana (OAC) dispone de dos nu-
evos puntos de atención, uno en 
el PEM Guiera (av Guiera, 6) y 
otro en la Masia Serraparera (av 
Roma, s/n). Las dos oficinas ati-
enden con cita previa de 8:30h 
a 14:30h. La OAC Serraparera 
los  lunes, miércoles y viernes y 
la OAC Guiera los martes y jue-
ves. En estas dos oficinas se pue-
den realizar los mismos trámites 
que en la OAC del Ayuntamiento. 
Con este proceso de descentrali-
zación, el Ayuntamiento quiere 
mejorar el servicio a la ciudadanía 
facilitando los desplazamientos 
para realizar trámites con la ad-
ministración. 

  
Servicio videoatención

La Oficina de Atención Ciudada-
na también ofrece el nuevo servi-

La Oficina de Atención Ciudadana abre 
dos nuevos puntos de atención
Las oficinas están ubicadas en el PEM Guiera y en la Masia Serraparera y funcionan mediante cita 
previa. La OAC también ofrece el nuevo servicio de videoatención

cio de videoatención ampliando 
así. El servicio funciona con cita 
previa a través de la web muni-
cipal y sirve para ofrecer ayuda a 
las personas que la necesiten para 
realizar cualquier trámite de for-

La Oficina de atención 
Ciudadana se ha 
descentralizado y 
dispone de tres 
puntos de atención

ma telemática a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento. 

APARTADO WEB DE LA OFICINA 
DE ATENCIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento contrata a siete personas en el 
marco de los Planes de Ocupación
Durante un año, las personas contratadas trabajarán 
para el Ayuntamiento en el marco del programa de 
Trabajo y Formación Línea Mujer y Línea M45

Las siete personas con-
tratadas comenzaron a 
trabajar en febrero y lo 

seguirán haciendo durante el 
próximo año. Són tres mujeres y 
cuatro hombres los que han sido 
contratados y trabajarán en tres 
proyectos diferentes: agentes 
cívicas, limpieza de los sumide-
ros situados en la zona del río y 
acondicionamiento del mobilia-
rio exterior situado en los patios 
de las escuelas de la ciudad. 

Su contratación se ha llevado a 
cabo en el marco del programa 
Trabajo y Formación Línea Mu-
jer y M45 del Servicio de Ocupa-
ción de Cataluña (SOC) destina-
do al colectivo de mujeres y al de 

personas mayores de 45 años en 
situación de paro.

Aparte de los trabajos que re-
alizarán, las siete personas con-
tratadas también recibirán for-
mación y un acompañamiento 
individualizado, todo con el obje-
tivo de mejorar su perfil profesio-
nal y facilitar el acceso al merca-
do de trabajo, una vez finalizado 
el programa.

El alcalde, Carlos Cordón, la re-
gidora de Promoción Económica, 
Carme Arché, y los responsables 
técnicos del servicio dieron la 
bienvenida a las siete personas 
contratadas en un acto que se ha 
celebrado en la Masia Serrapere-
ra. En el mismo acto se procedió 

a la despedida de tres mujeres 
que durante un año han estado 
realizando tareas de agente cívi-
co a través del programa Traba-
jo y Formación Línea Mujer del 
Servicio de Ocupación de Cata-
luña (SOC ). Han trabajado en las 
dependencias de la Policía Local 
dando servicio a distintas necesi-
dades de la ciudad.

Acto de bienvenida 
a las siete personas 
contratadas en el 
marco de los Planes 
de Ocupación
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LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS:
UN CANVI DE GESTIÓ PER 

MILLORARL’EQUITAT EDUCATIVA

LA FESTA DEL RETROBAMENT

LA CARA I LA CREU 
DE LA FESTA MAJOR

Just fa uns dies va acabar la Festa Major de Cerdanyola 
i podem dir que ha estat històrica. Com a Govern, era la 
primera que organitzàvem sense restriccions i hem de-
dicat molt esforç i il·lusió perquè els veïns i veïnes tor-
nessin a retrobar-se amb la seva ciutat i sobretot, sentir 
orgull del què suposa ser de Cerdanyola.  

Volíem retornar-nos tots els moments feliços que 
aquests anys de pandèmia ens ha robat. 

Volíem ser transversals, incloent-hi activitats per a to-
tes les edats, per a les famílies i per a totes les sensibili-
tats possibles.  

Volíem fer de la festa major una experiència inoblidable 
per a tothom. 

Treballem per potenciar la marca de ciutat i creiem que 
la festa major era una oportunitat per fer-ho, perquè en-
tenem que omplint d’activitats els carrers ajudem al co-
merç local, a la restauració i a les entitats de Cerdanyola.  

Gràcies als treballadors/es, entitats, serveis munici-
pals, empreses i artistes que ho han fet possible. Gràci-
es a cada persona per tornar a omplir de vida i alegria la 
nostra ciutat.  

Ens hem retrobat i ha estat un èxit. Continuem! 

Les Escoles Bressol no poden deslligar-se del temes d’escolaritza-
ció dins del nostre municipi. És una llarga reivindicació de famílies 
i mestres d’educació infantil per tal que aquesta etapa escolar dels 
infants entre els 0-3 anys sigui contemplada, també, amb criteris 
de planificació educativa de la nostra ciutat i que sigui inclosa en la 
gratuïtat de tota l’etapa educativa per part de la Generalitat de Ca-
talunya.  

Hores d’ara no és així encara: són els ajuntaments i l’oferta privada 
de les diferents llars d’infants a qui han de recórrer les famílies per 
poder escolaritzar els seus fills i filles.  Al 2022, a Cerdanyola,  prop 
d’un 51% dels 500 infants de 0-3 anys han estat escolaritzats en les 
EEBB Municipals que fins ara són gestionades per una empresa pri-
vada.  I tothom sap que les economies familiars no poden suportar 
fàcilment la despesa que els representa aquesta escolarització. Les 
dades de beques escolars totals concedides pel nostre ajuntament 
en 2022  van experimentar un augment de més del 75% respecte de 
les del 2021. I els temps que venen no auguren bonança econòmica. 

És per això que confiem que el pacte que vam acordar amb el go-
vern de la ciutat per transformar la gestió actual de les EEBB en un 
encàrrec de gestió pública a través de l’empresa municipal sigui, fi-
nalment, una realitat per al proper curs escolar per millorar quota 
i oferta. Ens consta que s’hi treballa per fer-ho possible. Les mares 
i pares d’aquestes criatures ho agrairan. L’equitat educativa, de la 
ciutat, també.

Les festes d’aquest Roser de maig quedaran marcades com aquelles 
en les que vam tornar als carres i a les places. Les festes del retroba-
ment desprès de la pandèmia i aquelles en les que, gaire bé del tot, vam 
recuperar la normalitat. Aquesta va ser la cara de la festa sense cap 
mena de dubte: Les ganes de tothom de sortir al carrer i donar vida a 
la festa i amb ella a la ciutat. Ja n’havíem tingut un avenç a Sant Jordi 
(tot i la retallada d’espai imposada pel govern). Ni la pluja ni el vent 
van impedir a la gent sortir al carrer, res ho va impedir tampoc aquest 
Roser de maig. 

La creu de la festa, en canvi, ens la va aportar el govern amb el seu 
plantejament  portat directament dels anys 80. 

No és només que el seu model de gestió prescindeixi de la participa-
ció ciutadana a l’hora de decidir el contingut de la festa (igual que quan 
toca fer pressupostos o decidir inversions), és que la programació no 
ha inclòs ni una sola activitat pel jovent, ha anorreat totalment el ca-
talà i ha desaprofitat l’ocasió de promocionar els grups de Cerdanyola. 

En definitiva, el govern ens ha comprat una festa molt entretinguda 
però que bé podrien haver estat les festes de qualsevol indret de l’estat 
espanyol o, encara pitjor, de la Cerdanyola dels anys 80. Pot semblar 
un tema menor però no ho és. És una qüestió de projecte polític. La 
Cerdanyola dels anys 80 és precisament aquell escenari “gloriós” on 
sembla que alguns ens volen portar de nou. Ja sabeu... recuperar Cer-
danyola...

                                     Ivan González

ESPAI DELS 
GRUPS 

MUNICIPALS

Cada grup municipal amb repre-
sentació 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 re-
dueix el cos de lletra fins encabir el 
text a l’espai establert.



OPINIÓ
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OBSOLETS, CADUCS I ESTANCATS

JA HEM FET TRES ANYS DE MANDAT,
JUGANT A LA DEFENSIVA...

CERDANYOLA PIERDE 
OPORTUNIDADES

Des de fa anys que ERC denunciem que el contracte del ser-
vei de neteja viària i recollida de residus és obsolet, que es fa 
una mala gestió municipal, és car i no és l’òptim per la ciutat, i 
que no es compleixen amb els objectius de recollida selectiva 
i podríem ser sancionats per això.

El PSC només ha fet que prorrogar-lo fins a final d’any i ens 
ha informat que el prorrogaran indefinidament fins a una 
nova adjudicació, mai abans de maig del 2023 (quan hi haurà 
eleccions municipals). Aquest contracte caduc també és el 
causant de les males condicions laborals que pateixen els tre-
balladors. Fa pocs dies van desconvocar una vaga en arribar 
a un acord amb l’empresa pel qual aquesta es fa càrrec dels 
augments salarials d’aquest any, però condicionats aquests 
i els següents anys, a què l’ajuntament accepti augmentar el 
cost del servei. Així doncs, aviat al ple se’ns plantejarà un nou 
increment, però amb la pressió que la seva aprovació depen-
drà la millora salarial que justament reclama la plantilla.

En definitiva, aquells que són responsables de la mala gestió 
d’un servei caduc (empresa i govern) traslladen a l’oposició 
la seva responsabilitat. Per això exigim el govern convoqui la 
licitació immediata del servei i no eternitzi l’actual contacte 
que perjudica greument els treballadors i no és el que mereix 
Cerdanyola

Des de Cs Cerdanyola fa anys que denunciem el caràcter 
propagandístic d’aquesta revista amb finalitats partidis-
tes que té cost de més de 30.000 euros a l’any de diners 
públics. Deixar de malgastar aquests diners és un deure. 
A més aquesta revista no arriba a tota la ciutadania ni ha 
evolucionat oferint espais per a aquelles entitats i perso-
nes que necessiten de manera gratuïta donar-se a conèi-
xer o explicar-nos els seus projectes, o fer-nos arribar 
les seves denúncies o punts de vista. Sempre hem estat 
crítics amb la seva utilitat, i ara més que mai s’ha de pri-
oritzar cada euro públic per a millorar la qualitat de vida 
dels col·lectius més vulnerables a causa de la crisi econò-
mica i social que patim, posant sempre el focus a millorar 
les polítiques de Serveis Socials i d’Ocupació. Aprofitem 
per a continuar demanant la màxima diligència i consci-
enciació de la ciutadania, sense oblidar-nos d’enviar els 
nostres millors desitjos per a veïns i veïnes que dia a dia 
treballen per a seguir endavant, tenint també un record 
especial per aquells que ja no hi són.

...i a Junts valorem que hem contribuït a una pau política 
que ha permès encarar qüestions que amenaçaven podridu-
ra: ZEM Riu Sec, PEM Guiera, Bosc Tancat..., encara que en 
general en hem limitat a xutar endavant, lluny, i ja veurem 
què passa. Almenys no tenim la pilota rebotant per l’àrea...

 Què més n’ha fet el Govern del PSC, d’aquesta pau políti-
ca? Algun projecte heretat, molt de curt termini i gens d’ob-
jectius estratègics. Ni mig del camp ni davantera.

 Per què aquesta immobilitat, que també afecta les pròpi-
es inversions, amb només el 30% d’execució el 2021? Doncs 
perquè per molt que premin l’accelerador, la màquina gri-
nyola i treu fum negre. El talent de fora no vol venir i el 
d’aquí el tenim desmotivat. I falten moltes mans.

 I, mentrestant, males decisions -més xuts endavant- que 
no ajuden a fer un Ajuntament sòlid i viable: la Zona Taron-
ja, posar l’Oficina d’Atenció Ciutadana a la Torre Vermella o 
la pujada d’impostos a empreses, per exemple, compliquen 
la vida a l’activitat econòmica i ens fan més antipàtics a em-
preses i comerços.

 La part bona és que Cerdanyola avança. La dolenta, que no 
sabem cap on. 

                                                      Joan Sánchez Braut

Cerdanyola cada vez se queda mas atrás. Si se revisan los datos de inver-
sión de la Generalitat, Cerdanyola siempre sale perdiendo. se va quedan-
do muy atrás y eso las empresas lo notan. No tenemos estabilidad institu-
cional, necesitamos tener buenos gestores, buenas infraestructuras que 
conecten bien los poligonos industriales y los espacios de investigación 
y desarrollo. 

Necesitamos tener una buena conexión de transporte público que 
conecte toda la ciudad, alguno ha tratado de ir con transporte público al 
Parc Alba. Intentenlo, ¿como va a ser atractivo para una empresa insta-
larse en el medio de la nada ?

Miremos a nuestros vecinos de Sant Cugat, Ripollet, Barbera o Badia, 
no paran de crecer ya sea en espacios verdes, industria, habitantes o vi-
vienda. 

Cerdanyola consecuencia de los Gobernantes de la Generalitat y del 
Ayuntamiento ha perdido centenares de oportunidades. Os suena el Hos-
pital Ernest Lluch, mejores accesos a las autopistas, mejoras en Renfe y 
del FGC, el Túnel de Horta, las VPO en la Plana del Castell y una larga lista 
¿Cuanto tiempo llevamos esperando que se lleven a cabo estos proyectos? 

Mientras ERC, Junts X Cataluña, el PSC, los Comunes y Ciudadanos 
se pelean por sus asientos en el Parlment junto a los cientos de asesores 
que tienen, los ciudadanos de Cerdanyola perdemos y Cerdanyola pierde 
oportunidades. Hay trenes que solo pasan una vez en la vida y Cerdanyo-
la ya ha dejado escapar muchos. 

                                                                                                       Anabel Plans

PRIORITZAR RECURSOS PÚBLICS 
PER LA CIUTADANIA SIGNIFICA 

ELIMINAR DESPESES SUPÈRFLUES 
COM LA REVISTA RIU SEC
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ESTIU

La informació dels casals 
municipals es pot consultar a 
www.cerdanyola.cat/estiu

L’Ajuntament ofereix aquest estiu una oferta 
variada i diversa d’activitats per a infants i joves
L’oferta inclou el Casal d’Estiu per a Infants, l’Estiu Jove, el Casal +12 per a joves amb diversitat 
funcional, el Poliesportiu Can Xarau, el Casal PEM Guiera i monogràfics de l'Escola d'Arts de l'Ateneu

Aquest estiu, els 
Casals es podran 
tornar a fer, en 
principi, sense 
restriccions COVID

Quan l’escola s’acaba, i amb 
la voluntat de donar res·
posta a les necessitats de 

les famílies de Cerdanyola,  l’Ajun·
tament ofereix activitats d’estiu 
per a infants i joves que parteixen 
de la premissa d’oferir una oferta 
educativa  de qualitat i que faciliti 
el desenvolupament dels infants.

Casal d'Estiu Municipal
Adreçat a infants que estan cur·
sant de P3 a 6è. Es farà a les esco·
les Serraparera i Carles Buïgas, 
en torns setmanals del 27 de juny 
al 29 de juliol. Ofereix diferents 
modalitats d’horaris i els preus es 
mantenen respecte a l’any passat 
amb descomptes per a germans i 
amb la opció de la tarifació social 
per a les famílies que ho sol·licitin i 
compleixin els requisits.
Les activitats se centraran en l'Ali·
mentació saludable i cada setma·
na hi haurà un dia que es realitzarà 
una excursió, un altre que s’anirà 
a la piscina i un tercer de jocs d’ai·
gua. 
Les inscripcions s'han de fer de 
forma telemàtica i estaran oberte·
fins fins al 5 de juny i les places són 
limitades.

Casal +12
El Casal +12, adreçat a adolescents 
amb diversitat funcional, es torna·
rà a fer a l’escola Sant Martí i les fa·
mílies interessades s’han de dirigir 
a Serveis Socials. Aquesta activitat 
ofereix les mateixes dates i les ma·
teixes modalitats d’inscripció que 
el casal d’estiu per a infants. 

L’Estiu Jove
La proposta Estiu Jove està adre·
çada a joves d’entre 12 i 17 anys i 
es farà en  horari de tarda de 16h a 
20h entre el 27 de juny i el 22 de ju·
liol. El seu funcionament serà set·
manal i es durà a terme a l’institut 
Forat del Vent. 
Les inscripcions seran entre el 30 
de maig i el 2 de juny de manera 

telemàtica enviant un correu a  es·
pai.jove.cerdanyola@gmail.com o 
presencialment al Casal de Joves 
Altimirai. Les places són limitades 
a 50 joves.

Poliesportiu Can Xarau
Un estiu més el Complex Espor·
tiu Municipal Can Xarau aposta 
pel Casal Poliesportiu amb una 
oferta esportiva i lúdica adreçada 
als infants nascuts entre el 2008 

i el 2018. El casal es durà a terme 
entre el 27 de juny i el 29 de juli·
ol Els infants es distribuiran en 
cinc grups segons l’edat i faran 
activitats d’esports d’equip sense 
contacte, esports individuals, jocs, 
natació d’ensenyament i tallers de 
manualitats.

Casal d’Estiu Guiera
El Parc Esportiu Municipal Guie·
ra ofereix aquest estiu el Casal 
Marvelcem amb centre d’interès 
sobre el món fantàstic de Marvel 
i els seus personatges. El casal es 
durà a terme entre el 27 de juny i 
el 29 de juliol i del 29 d’agost al 2 de 

setembre amb horari de matí de 
tot el dia i opcions de canguratge. 
El casal està obert a infants i joves 
que estiguin cursant entre P3 i 4t 
d’ESO i les activitats organitzades 
seran esportives, lúdiques i recre·
atives amb jocs, tallers i excursi·
ons.
Els preus variaran segons la mo·
dalitat escollida i la preinscripció 
ja está oberta, i es pot realizar, pre·
feriblement telemàtica, a través 

de la web del PEM Guiera.

Monogràfics d'art
Cada dia un repte! és el nom de 
la proposta de l'Escola d'Arts de 
l'Ateneu als infants per fer un re·
corregut diari per diferents disci·
plines artístiques, un tasts d'arts 
amb la motivació d'aconseguir un 
repte personal o de grup cada dia. 
El viatge passarà pel món del tea·
tre, la dansa, la plàstica i el circ.
L’activitat es farà del 27 de juny a 
l’1 de juliol, per al matí i es faran 3 
grups d’infants per edats. Les ins·
cripcions s'han de fer a l’OAC o te·
lemàticament.
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FESTA MAJOR

El Parc del Turonet amb els grans concerts i el parc Xarau amb les activitats familiars van ser  
les zones neuràlgiques del Roser de Maig

La Festa Major del Roser de Maig es 
va poder tornar a celebrar sense 
restriccions i es va convertir en el 

retrobament de la ciutadania amb l'ac·
tivitat lúdico i festiva de la ciutat.  En·
guany, el programa de festa ha comptat 
amb més d'un centenar de propostes 
pensades per satisfer els gustos de totes 
les edats i triplicant l'oferta adreçada als 
infants. A més, es va recuperar el castell 
de focs amb un piromusical que va reu·
nir a la ciutadania al voltant del parc del 
Turonet.

Els grans concerts
El parc del Turonet va ser l'escenari dels 
grans concerts de Festa Major que en·
guany han portat a Cerdanyola a grups 
de gran renom con Fangoria i La Oreja 
de Van Gogh. Tots dos van fer quedar 
petit el parc del Turonet superant les 10 
mil persones les dues nits. La resta de 
formacions també van esta a l'alçada i 
Beth, Bombai, La Loca Histeria i Nancys 
Rubias van  fer vibrar a un públic agraït 

de poder tornar a gaudir de la música en 
directe i sense restriccions.
Al parc del Turonet també va instal·
lar·se l'espai barraques a on les entitats 
que ho havien sol·licitat van poder oferir 
serveis de restauració. I el dissabte a la 
tarda, el parc va acollir una nova edició 
de la Baixcarnyola.

Festa familiar
El parc Xarau va ser l'altre gran espai 
de la Festa Major. El públic familiar no 
va tenir temps per a l'aborriment du·

rant els dies del Roser de Maig. El Parc 
Familiar va oferir activitats com ara el 
rocòdrom, el circuit d'ecoxocs, els llits 
elàstics o el minigolf. A aquestes se li van 
sumar la festa de l'aigua, el jardí dels pe·
tits, un espai de circ i jocs tradicionals, 
entre d'altres. 
El parc Xarau també va ser l'escenari de 
la Nit Jove, la Martinada, el ball del Fa·
nalet amb l'Orquestra Costa Brava, la 
tarda de Boleros o la matinal de cultura 

Cerdanyola celebra la Festa Major de retrobament

El pregó a càrrec de la casa de Andalucía va obrir la Festa Major 2022 Fangoria va ser el plat fort dels concerts al Parc del Turonet

La Festa Modernista del Roser de 
Maig va donar el tret de sortida al  
calendari de fires i festes modernistes 
de la província de Barcelona

popular amb les bèsties de foc com a les 
protagonistes.

Festa Modernista
Enguany, la Festa Modernista del Roser 
de Maig va donar el tret de sortida al ca·
lendari de fires i festes modernistes de 
la província de Barcelona. Cercaviles i 
petites representacions teatrals van en·
vair els carrers més cèntrics de la ciutat 
a on també va estar instal·lat el mercat 
modernista.

Pregó de festa
La Casa de Andalucía va ser aquest any 
l'encarregada d'obrir la Festa Major del 
Roser de Maig amb el pregó des del bal·
có de l'Ajuntament, a on també van pu·
jar els diables després del Correfoc per 
protagonitzar el contrapregó. 

Més Roser de Maig
Activitats plenament consolidades tam·
poc van voler faltar a la primera festa 
major postpandèmia i el Roser de Maig 
va comptar amb competicions espor·
tives, activitats de cultura popular com 
castellers, sardanes, gegants... 
El programa de festa es va allargar fins 
al 15 de maig amb l'Altimira Festival, 
l'Estimbada, la Roda de Gitanes, la Fira 
d'Artistes, la Marxerola, la Noche del 
Cante Jondo o la Trobada de tambors.



Festa Major del Roser de Maig

Cerdanyola en imatges



FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES
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CIUTAT

El programa Kit Digital centra la primera 
xerrada del cicle ‘Esmorzars de Can Serra’
El cicle de conferències adreçades al teixit empresarial de la ciutat està organitzat des del Servei 
de Promoció Econòmica amb la col·laboració de Cerdanyola Empresarial

L’Ajuntament de Cerda-
nyola, a través del Servei 
de Promoció Econòmica, 

ha iniciat el cicle de conferèn-
cies ‘Esmorzars de Can Serra’, 
adreçades al teixit empresarial 
de la ciutat. 

La iniciativa, que compta amb 
la col·laboració de Cerdanyola 
Empresarial, es va estrena el 5 
de maig amb la presentació del 
programa Kit Digital, a càrrec 
d’Albert Martínez Lacambra, di-
rector general de Red.es, entitat 
pública adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital del Gobierno 
de España, encarregada d’ acce-
lerar la digitalització del teixit 
empresarial. 

L’acte, que  es va dur a terme 
al jardí de la Masia Serraparera 
es pot tornar a veure al Canal 
de Youtube de l’Ajuntament. Hi 
va participar Carlos Cordón, 
alcalde de Cerdanyola, Pere So-
ler, cap de la secció d’Empresa i 
Mercat de Treball de l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic 
de l’AMB, Susanna Fernández, 
tècnica de la secció de Coordi-

nació de Polítiques - Servei de 
Mercat de Treball de la Diputa-
ció de Barcelona i coordinadora 
del programa Treball, Talent i 
Tecnologia, i  Jaume Maranges, 
president de Cerdanyola Em-
presarial.

Kit Digital
El programa Kit Digital dispo-

sa de 3.000 milions d’euros per 
destinar a bons digitals per a 
empreses amb un màxim de 50 
treballadors/es i persones autò-
nomes.

Oberta la convocatòria de les 
beques escolars 2022-2023

Moment de la 
primera cita del cicle 
de conferències 
‘Esmorzars de Can 
Serra’

La convocatòria està adreçada als 
i les alumnes d’escoles bressol 
municipal, llars d’infants, cen-

tres d’educació infantil, primària i se-
cundària obligatòria i educació especial 
empadronats/des a Cerdanyola del Va-
llès. Enguany, la quantitat inicial desti-
nada la convocatòria és de 638.000 €, 
un 18,14% més que el curs passat
Com en els darrers anys, es prioritza 
la presentació telemàtica a través de la 

Seu Electrònica de l’Ajuntament i no-
més en aquells casos que no sigui pos-
sible es podrà fer de forma presencial 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dema-
nant cita prèvia.
L’objecte de la convocatòria és l’ator-
gament d’ajuts individuals per: llibres, 
material escolar, equips informàtics 
personals, llicències digitals, plata-
formes on-line i /o programari, llars 
d’infants i Escoles Bressol Municipals 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el 21 de juny. 
La quantitat inicial destinada la convocatòria és de 638.000 €

d’altres municipis, assistència a colò-
nies i sortides de fi d’estudis i menjador 
escolar.
No entren dins d’aquesta convocatòria 
l’alumnat en acolliment residencial en 
centres sufragats per la Generalitat, 
l’alumnat matriculat en els centres 
d’educació especial amb escolaritat 
compartida, que segueixin sent bene-
ficiaris del règim de beques escolars 
del Departament d’Educació de la Ge-
neralitat i els/les alumnes de centre 
d’educació especial que estiguin cur-
sant PFI.

Per accedir al programa cal re-
gistrar-se a la plataforma www.
acelerapyme.es i completar un 
senzill test de 13 preguntes per 
avaluar el nivell de maduresa 
digital de l’empresa. Posterior-
ment, i un cop s’obri una convo-
catòria, caldrà omplir un formu-
lari per sol·licitar el bo digital 
sense que calgui presentar cap 
paper addicional.

VÍDEO DE LA PRESENTACIÓ 
PROGRAMA KIT DIGITAL

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PER 
TRAMITAR LES BEQUES ESCOLARS
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DEPORTES

El PEM Guiera renueva su sala de fitness

La sala de fitness del Parc Es-
portiu Municipal Guiera se 
ha renovado por completo. 

Desde el Servicio de Deportes 
se ha realizado una inversión de 
120.000 euros que ha permitido 
la renovación de la maquinaria. 

Además, se ha llevado a cabo un 
rediseño de la sala agrupando 
los aparatos por grupos muscu-
lares y dejando una mayor zona 
de estiramientos y relajación. 
Se ha renovado todo el apara-
to cardiovascular con la ad-

En marcha las obras de mejora del CEM Can Xarau
Las obras de la primera fase se alargaran hasta finales de agosto y contemplan la reforma y 
ampliación del vestíbulo y la construcció de una nueva planta de servicios para oficinas

El proyecto de ampliación 
del CEM Can Xarau con-
templa una reforma inte-

gral de todo el edificio con la am-
pliación de los vestuarios, y de 
las salas de actividades haciendo 
que el actual espacio se divida en 
dos plantas y la remodelación de 
la piscina, añadiendo servicios, 
sauna, nuevos almacenes, entre 
otras mejoras.

Primera fase
En una primera fase se está lle-
vando a cabo la ampliación del 
vestíbulo al doble de su superfi-
cie actual haciéndolo más espa-
cioso con una zona de atención 
al público, zona de espera, nue-
vos aseos y almacenes.

También desde el vestíbulo se 
construirá el acceso de escaleras 
y ascensor a una nueva planta 
dónde se ubicará la parte ad-
ministrativa y de personal del 
centro. La actuación permitirá 

a la vez la modernización de los 
sistemas de control de acceso, 
clima y alumbrado de la zona 
central del edificio. 

 
Afectación personas usuarias
Con motivo de las obras, las per-
sonas abonadas con acceso libre 
a la piscina y/o sala de fitness 
están haciendo uso de las ins-

talaciones del PEM Guiera. Por 
otra parte, las personas usuarias 
de cursillos de natación, activi-
dades dirigidas y entidades que 
acceden a la instalación con un 
horario concreto y controlado 
por un monitor/a responsable 
siguen haciendo uso del CEM 
Can Xarau entrando por accesos 
provisionales.

Las obras afectan al 
edificio central del 
equipamiento

Desde el servicio se ha hecho una inversión de 120.000€ para adquirir 
nuevos aparatos cardiovasculares, de peso libre y una polea doble

La sala de fitness del 
PEM Guiera se ha 
renovado

quisición de 3 bicicletas, 5 bi-
cicletas reclinadas, 6 elípticas 
y 8 cintas. Además, tanto las 
elípticas como las cintas tie-
nen una pantalla de TV con in-
ternet, que permite a las per-
sonas usuarias conectarse. 
También se han renovado to-
dos los aparatos de peso libre 
(bancos, multipower, soportes, 
discos y barras), pasando a una 
tipología olímpica. Ésta es más 
segura y evita los accidentes 
más frecuentes. También se ha 
cambiado la polea doble por una 
más completa y moderna y una 
estructura funcional.
Por otra parte, se ha sustituido 
el suelo de la zona de peso libre 
por uno de caucho reciclado que 
absorbe mejor los impactos y lo 
hace más silencioso. El suelo re-
tirado de la sala se ha aprovecha-
do para proteger la polea doble.



Vols rebre
les informacions més
rellevants de l’Ajuntament
al teu telèfon mòbil?

1. Afegeix el número de
l’Ajuntament a l’agenda de
contactes: 607300550

2. Envia un missatge de
Whatsapp amb la paraula ALTA

*Podràs donar-te de baixa enviant un
missatge de whatsapp amb la paraula BAIXA.


