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Editorial
Benvolgut/da veí/veïna

Tot i que les conseqüències econòmiques i socials, 
primer de la crisi sanitària i ara de la cruel guerra 
d’Ucraïna, s’han traduït en dificultats per a moltes 

famílies, la ciutat de mica en mica recupera l’optimisme.
I és que malgrat les contrarietats, són molts els nous pro-

jectes apassionants els quals rere mesos d’esforç i dedica-
ció continuen veient la llum. En aquesta ocasió, en els da-
rrers dies, hem pogut veure com l’Espai de raqueta del 
CEM Riu Sec obria les seves portes per primera vegada. 
També, hem pogut anunciar que les obres de la tan espe-
rada intervenció de millora del pont de la UAB tindran 
lloc durant l’any vinent, gràcies a la col·laboració entre ad-
ministracions.

De la mateixa manera, en les últimes setmanes, el Mi-
nisteri de Ciència i Innovació ha aprovat la concessió de 
la distinció “Ciutat de la Ciència i la Innovació” a un 
total de 20 ciutats i municipis, entre ells el de Cerdanyo-
la, que recupera la seva participació a la Red Innpulso. Re-
centment, també, hem rebut la notícia que la ciutat rebrà 
216.000 € dels Fons Next Generation per al seu projecte 
de “Transformació Digital”, fet que ens permetrà reno-
var el gestor d’expedients electrònics, dotar l’ajuntament 
de noves estacions de treball informàtiques i implementar 
un pla de ciberseguretat a fi de millorar dia a dia en l’aten-
ció dels veïns i les veïnes.

També aquests dies, hem vist com el carril bici del ca-
rrer Francesc Layret, es convertia en una realitat, do-
nant continuïtat en bicicleta a l’eix del Carrer Sant Ramon, 
Sant Martí, fins al Passeig del Pont; o com la ciutat donava 
la benvinguda a l’estiu amb la primera Festa de l’Aigua 
al Parc del Turonet, donant pas a les activitats de l’Estiu 
és Gran i de les Nits d’Estiu Jove, així com la posada en 
marxa dels Parcs d’Aigua.

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

Seguim avançant!

Estimado/a vecino/vecina
 

Aunque las consecuencias económicas y sociales, prime-
ro de la crisis sanitaria y ahora de la cruel guerra de Ucra-
nia, se han traducido en dificultades para muchas fami-
lias, la ciudad paulatinamente recupera el optimismo. 
Y es que a pesar de las contrariedades, son muchos los nue-
vos proyectos apasionantes que tras meses de esfuerzo y 
dedicación siguen viendo la luz. En esta ocasión, en los úl-
timos días, hemos podido ver cómo el Espacio de raqueta 
del CEM Riu Sec abría sus puertas por primera vez. Tam-
bién, hemos podido anunciar que las obras de la tan espe-
rada intervención de mejora del puente de la UAB ten-
drán lugar durante el próximo año, gracias a la colaboración 
entre administraciones.

De la misma forma, en las últimas semanas, el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación ha aprobado la concesión de 
la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” a 
un total de 20 ciudades y municipios, entre ellos el de Cer-
danyola, que recupera su participación en la Red Innpulso. 
Recientemente, también, hemos recibido la noticia de que 
la ciudad recibirá 216.000 € de los Fondos Next Genera-
tion para su proyecto de “Transformación Digital”, lo que 
nos permitirá renovar el gestor de expedientes electróni-
cos, dotar al ayuntamiento de nuevas estaciones de trabajo 
informáticas e implementar un plan de ciberseguridad a fin 
de mejorar día a día en la atención de los vecinos y vecinas.

También estos días, hemos visto cómo el carril bici de la 
calle Francesc Layret, se convertía en una realidad, dan-
do continuidad en bicicleta al eje de la Calle Sant Ramon, 
Sant Martí, hasta el Passeig del Pont; o como la ciudad daba 
la bienvenida al verano con la primera Fiesta del Agua en 
el Parque del Turonet, dando paso a las actividades de L’Es-
tiu és Gran y de las Nits d’Estiu Jove, así como la puesta 
en marcha de los Parques de Agua.

 
Es mucho el trabajo que queda por hacer, pero no pa-
ramos.

 
¡Seguimos avanzando!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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Cerdanyola rep la distinció de ‘Ciutat de la 
Ciència i la Innovació’ i retorna a la Red Innpulso
L’alcalde, Carlos Cordón, va participar a la sessió plenària celebrada a Madrid i que va reunir 
a representants de les 83 ciutats que formen part

El Ministeri de Ciència i 
Innovació aprovava al 
mes de juny la concessió 

de la distinció de ‘Ciutat de la Ci-
ència i la Innovació’ a un total de 
20 ciutats i municipis, entre ells 
Cerdanyola del Vallès que torna 
així a formar part de la Red In-
npulso. La ciutat ja va formar 
part al 2010 i va renovar l’acredi-
tació al 2014, però al 2018 no es 
va presentar a la convocatòria de 
revalidació i havia perdut la dis-
tinció.

L’alcalde, Carlos Cordón, i el 
regidor de Ciutat del Coneixe-
ment, David González, es feli-
citen per la distinció que els ha 
permès complir un dels objec-
tius que el govern havia anunciat 
a l’inici del mandat.

Carlos Cordón va participar al 
plenari anual de la Red Innpul-
so, celebrat a Madrid el 4 de ju-
liol. Cordón destaca que aquesta 
és una passa més “per aprofitar 
i treure profit de totes les opor-
tunitats i inversions necessàries 
per poder gaudir d’un creixe-
ment sostenible i que pugui re-
vertir en la millora de la qualitat 

de vida de la ciutadania” i afe-
geix que “tornar a la Red Innpul-
so ens permet estar en una lliga 
de ciutats que treballen per la 
ciència i la innovació i les opor-
tunitats que ens donarà estar-hi 
les hem d’aprofitar”.

David González defensa que 
“mai hauríem d’haver sortit 

doncs som una ciutat de la cièn-
cia i la innovació per les poten-
cialitats que tenim i per tot allò 
que fem i promovem a través de 
programes innovadors liderats 
per l’Ajuntament i/o amb la col-
laboració i la participació ciuta-
dana i d’entitats, empreses o as-
sociacions”.

Projectes innovadors
L’Ajuntament de Cerdanyola va 

presentar-se a la convocatòria 
2021 realitzant una memòria ex-

plicativa de les iniciatives i pro-
jectes innovadors en marxa i en 
projecció. Per realitzar aquesta 
memòria hi ha hagut un treball 
transversal integrat per quatre 
àrees de l’Ajuntament i la im-
plicació de 20 tècnics/ques que 
han comptat amb el suport de la 
consultora especialitzada Tec-

hFrienly. Aquesta memòria re-
cull 57 projectes innovadors en 
els àmbits de la ciutadania, em-
presarial i organització interna. 
Entre aquests es troben el Pla de 
Millora de la Qualitat de l’aire, 
el projecte Orienta Cerdanyola 
o l’Agenda 2030 en els objectius 
de desenvolupament sostenible.

20 seleccionades
D’entre totes les ciutats que 

han presentat la seva candida-
tura, únicament 20 han estat 

David González , 
regidor de Ciutat del 
Coneixement i Carlos 
Cordón, alcalde

Com a ciutat sòcia, Cerdanyola 
podrà intercanviar experiències 
i bones pràctiques
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La Red Innpulso és 
una Xarxa de Ciutats 
de la Ciència i la In-

novació, projecte impulsat 
i cofinançat pel Ministerio 
de Ciencia e Innovación. És 
el fòrum de trobada de tots 
aquells ajuntaments amb la 
distinció “Ciutat de la Cièn-
cia i la Innovació” que prete-
nen avançar en la definició i 
l’aplicació de polítiques lo-
cals innovadores.

El seu objectiu és reconèi-
xer i impulsar les actuacions 
que en matèria de Ciència 
i Innovació realitzen les ad-
ministracions locals, propi-
ciar la col·laboració entre els 
ajuntaments pertanyents a 
la Xarxa, millorar el seu po-
tencial innovador i servir de 
model a altres Ajuntaments 
per contribuir al canvi del 

model productiu cap a 
un model econòmic i social 
sostenible, basat en el conei-
xement i la innovació.

Entre d’altres beneficis, 
formar part de la Red Inn-

pulso permet la promoció 
Internacional de les Ciutats 
de la Ciència i la Innovació 
en esdeveniments relacio-
nats amb R+D+i.

També aporta el reconei-

xement i promoció interna-
cional, resultant de la par-
ticipació en esdeveniments 
relacionats amb la R+D+i i 
la participació en projectes 
europeus.

Les ciutats que formen part 
de la xarxa tenen una consi-
deració preferent per a la 
ubicació d’instal·lacions ci-
entífiques i tecnològiques de 
titularitat o participació es-
tatal i priorització d’aques-
tes ciutats com a llocs prefe-
rents, congressos i seminaris 
dels organismes públics de 
recerca.

Aquest any han entrat a 
formar part 20 ciutats noves, 
entre elles Cerdanyola que 
juntament amb Sant Cugat 
són les dues noves ciutats 
catalanes que han rebut la 
distinció enguany.

Què és la Red Innpulso?

Guardó que distingeix a les ciutats que formen part de la Red Innpulso

seleccionades i distingides com 
a Ciutat de la Ciència i la Inno-
vació. Amb la distinció i com a 
ciutat sòcia de la Red Innpulso, 
Cerdanyola podrà accedir a un 
centre receptor i distribuïdor 
de recursos, informació, projec-
tes, finançament; intercanviar 
experiències i bones pràcti-
ques; accedir a un fòrum tècnic 
i d’assessoria en l’estratègia de 
ciència i innovació; impulsar la 
compra pública innovadora; eli-
minar barreres a la innovació; 
donar suport a pimes innovado-
res i a l’emprenedoria; participar 
en projecte europeus, i contri-
buir al canvi de model productiu 
basat en el coneixement.

També podrà beneficiar-se dels 
ajuts al a contractació d’agents 
locals per a la implementació de 
les polítiques innovadores mu-
nicipals (fins al 75% del cost).

Amb les 20 ciutats d’aquesta 
convocatòria, la xarxa passa a 
estar integrada per 83 munici-
pis arreu de l’estat espanyol. Les 
ciutats de Viladecans i d’Ermua 
comparteixen la presidència.

Suport a la candidatura
Han donat suport a la candida-

tura de Cerdanyola són: Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 
Parc Tecnològic del Vallès, Con-
sorci del Sincrotró Alba, Cerda-
nyola Comerç i Serveis, Associ-
ació d’Empreses de Cerdanyola 
del Vallès, Fundació Parc Recer-
ca UAB, Associació Àmbit B-30, 

30Virtual.net, HUB b30, Cambra 
de la Propietat Urbana de Sa-
badell i Comarca, Associació de 
Directives i Empresàries, CCOO 
del Vallès Occidental i Catalunya 
Central i Creu Roja Cerdanyo-
la-Ripollet-Montcada.

El ple anual de la Red 
Innpulso es va celebrar 
al Ministeri de Ciència i 
Innovació

WEB RED INNPULSO
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El Bosc Tancat ha estat la 
darrera piscina en obrir 
aquest estiu. El ple, en 

una sessió extraordinària i ur-
gent va  estimar el dipòsit de la 
garantia de Gimnàs Atlante Va-
llès permetent així tramitar l’ex-
pedient per procedir a la seva 
obertura. Aquesta es va dur a 
terme el divendres 8 de juliol. La 
instal·lació, que romandrà oberta 
fins al setembre, obre de dilluns a 
diumenge de les 10h a les 19h. 

El recinte disposa de quatre 
piscines de diferents mides i 

Les piscines del Bosc 
Tancat han pogut 
tornar a obrir

profunditats amb un sistema de 
depuració de l’aigua de cloració 
salina i un gran espai de gespa 
amb una pineda. Les piscines 
ofereixen entrades individuals i 
per a grups a diferents preus se-
gons l’edat i el dia de la setmana. 
També hi ha l’opció de comprar 
un abonament quinzenal.

Turonet i Montflorit
La piscina del Turonet i del 

Centre Cívic Montflorit van obrir 
el passat 18 de juny i tancaran la 
temporada el 4 de setembre. 

Les piscines d’estiu, obertes fins al setembre
Turonet, Montflorit i Bosc Tancat obren tots els dies de la setmana i ofereixen diferents tipus d’entrades 
i preus segons l’edat, dia i hora. També hi ha descomptes i abonaments

La piscina del Turonet obre de 
dilluns a diumenge de 10:30h a 
19:30h. L’espai disposa de dues 
piscines, una de gran i una de pe-
tita, una àmplia zona de gespa i 
servei de bar durant tot l’horari. 
La piscina ofereix abonaments 
de temporada familiars i indi-
viduals a banda de les entrades 
individuals per a dies amb preus 
adaptats a adults, infants i gent 
gran. 

La piscina del Centre Cívic 
Montflorit també obre de dilluns 
a divendres. Fins al 29 de juliol el 
seu horari és de 12h a 19h i entre 
el 30 de juliol i el 4 de setembre es 
podrà accedir d’11h a 19h. La pis-
cina està ubicada al Centre Cívic 
de Monflorit i ofereix una àmplia 
modalitat d’entrades puntuals i 
abonaments per dies, mesos, de 
temporada per a famílies mono-
parentals.

L’Espai Raqueta del Riu Sec es posa en marxa

La Unió de Federacions de Ca-
talunya (UFEC) i Eurofitness, 
adjudicatàries de la gestió de 

l’espai de raqueta del CEM Riu Sec, van 
oferir una jornada de portes obertes i 
festiva oberta a la ciutadania el dissab-
te 16 de juliol per celebrar la posada en 
marxa de les instal·lacions. Des del di-
lluns 18 de juliol, aquestes estan obertes 
al públic i i les persones que vulguin fer-
ne ús poden fer-ho amb entrades puntu-
als o abonaments. La reserva de pistes es 
fa a través de l’aplicacio playtomic.

L’espai de raqueta compta amb sis pis-
tes de tennis i quatre de pàdel, que s’am-
pliaran a sis durant el pròxim any.

Les instal·lacions van obrir al 
públic el dilluns 18 de juliol. El 
dissabte abans s’inauguraven 
amb una jornada lúdica

WEB PISCINA BOSC TACANT

WEB PISCINA TURONET

WEB PISCINA MONTFLORIT

http://bosctancat.es/

https://piscinesestiu.cat/elturonet

https://www.restaurantmontflorit.com/piscinas

WEB ESPAI RAQUETA CEM RIU SEC
https://eurofitness.com/cerdanyola/

La inauguració de les instal·lacions es va dur a terme amb una festa lúdica oberta a la ciutadania
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La N-150 se abrió a la ciudada-
nía para el evento Viu l’Avin-
guda del Vallès el domingo 3 

de julio cuando se celebró una jornada 
lúdica y festiva que marcó el final del 
proceso de cocreación de este eje via-
rio. Las personas que asistieron pudi-
eron participar en las diversas y vari-
adas actividades organizadas, desde 
juegos infantiles y música hasta bailes 
y deportes, para escenificar y reclamar 
que otra N-150 es posible.

A la jornada también asistieron re-
presentantes políticos del AMB y los 
ayuntamientos metropolitanos im-
plicados. Todos expusieron la volun-
tad de convertir a la N-150 en una vía 
para las personas, donde la movilidad 
sostenible y la presencia de naturaleza 
sean prioritarios.

Proceso participativo
Este evento culmina un proceso de 

participación ciudadana de dos años, 
en el que entidades vecinales, ciudada-
nía y personal técnico de los municipi-
os han trabajado en una propuesta de 
acciones para mejorar este eje viario y 
su entorno. Hasta 2.000 personas han 
colaborado en los diferentes espacios 
de participación, de los que han salido 
diferentes propuestas, recogidas en un 
documento que marca el plan de actu-
ación para transformar la vía.

El proyecto pretende que la vía sea 

Consenso para transformar la N-150 en 
avenida metropolitana
El proceso de cocreación con vecinos y entidades queda plasmado en un plan de acción 
integrado que incluye 8 acciones para transformar la carretera en un eje cívico

un espacio amable y pacificado, con el 
objetivo de favorecer la movilidad sos-
tenible (a pie, en bicicleta y transporte 
público), la sostenibilidad y la integra-

ción paisajística para superar la frag-
mentación territorial, así como dotar 
de servicios y vitalidad los espacios del 
entorno para que sea un espacio atrac-
tivo y cohesionador.

El proyecto Avenida del Vallès
El proyecto Avenida del Vallès es pi-

onero en el desarrollo de las avenidas 
metropolitanas, un sistema de vías que 
estructurarán el territorio urbano, en 
el que está trabajando el PDU metro-
politano. 

El proyecto Avenida del Vallès se en-
marca en la red RiConnect, una de las 
23 redes de acción que forman parte 
del programa europeo URBACT, un 
programa de cooperación territorial 
para fomentar el desarrollo urbano 
integrado y sostenible. Dentro de este 
programa, el Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) lidera la red RiCon-
nect - Rethinking Infraestructuras, 
una red formada por ocho áreas metro-
politanas europeas que buscan repen-
sar, transformar e integrar las infraes-
tructuras de movilidad para conectar 
a personas, barrios, municipios y es-
pacios naturales a fin de conseguir en-
tornos más sostenibles, equitativos y 
atractivos para todos.

La red RiConnect tiene un presupues-
to de 750.000€, de los que 575.000€ 
son financiados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).

Ocho acciones 
transformadoras
1. Reurbanizar la avenida

2. Conectar Barberà con Cerdanyo-
la y Ripollet a través de la movilidad 
sostenible: a pie, en bicicleta y trans-
porte público

3. Impulsar la movilidad sostenible. 
Crear itinerarios saludables, colocar 
más vegetación alrededor y reducir 
la contaminación acústica

4. Reordenar el ancho de diferentes 
tramos

6. Preservar y visibilizar el patrimo-
nio, como colocar señalización co-
mún en los edificios históricos y fo-
mentar la cultura popular del lugar

7. Impulsar el comercio local y la ac-
tividad económica

8. Definir los usos de los espacios del 
entorno

La carretera N-150 se cortó al trànsito y se llenó de actividades lúdicas el pasado 3 de julio Los alcaldes coinciden en querer convertir la N-150 en una vía para las personas
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CAL SUMAR PER CONTINUAR
FENT CAMÍ

RECUPEREM LES PISCINES DEL 
BOSC TANCAT I OBRIM LES PISTES

DE PÀDEL DEL CEM RIU SEC

LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
O LA HISTÒRIA DE LA DEFENSA DELS

SERVEIS PÚBLICS A LA NOSTRA CIUTAT

Amb l’inici de l’estiu i l’augment de les temperatures, el 
govern municipal, amb la finalitat de combatre la calor 
d’aquests dies, ha posat en marxa totes les piscines i parcs 
d’aigua de la ciutat. El més important, sens dubte, és la 
reobertura del Bosc Tancat que, després de tres anys de 
molta feina, torna a obrir les portes recuperant les quatre 
piscines del recinte, on juntament amb les del Turonet i 
Montflorit, podem tornar a gaudir de totes elles durant 
l’estiu.

Si bé és cert que des d’un principi ens vam proposar mi-
llorar els equipaments actuals, mai hem posat en dubte la 
necessitat de construir noves infraestructures esportives. 
Per aquest motiu, i encara que alguns grups municipals 
mai hi van creure, aquest mes de juliol s’han inaugurat les 
noves pistes de pàdel del CEM Riu Sec, un esport que cada 
vegada practica més gent i una demanda expressa de gran 
part dels veïns i veïnes de Cerdanyola, que habitualment 
es veien forçats a realitzar la pràctica esportiva fora del 
nostre terme municipal.

Continuem avançant!

Si avui ens capbusséssim en la Cerdanyola dels anys 80, trobaríem que el procés d’uni-

ficació de les esquerres d’aquell moment feia preveure un futur electoral d’èxit, tot i que 

llavors ningú podia preveure  que el 15M i el moviment Independentista sacsejarien, 

molts anys més tard,  el tauler polític que llavors es dibuixava. S’engegava llavors un pro-

cés engrescador que volia canviar la nostra ciutat:  a banda de la cura  i benestar de tota la 

població, també es parlava de la implantació de centres tecnològics (l’actual Parc Tecno-

lògic del Vallès), la integració de la Universitat Autònoma en la vida de la ciutat i l’acosta-

ment de Cerdanyola al Parc Natural de Collserola, entre d’altres coses. 

Tanmateix, ara,  en mig de una Pandèmia mundial, una Guerra a Europa  i el renaixe-

ment i ampliació de l’OTAN, ens trobem una Cerdanyola envellida, una ciutat que perd 

jovent per la manca d’ofertes d’habitatge i treball.  Dissortadament, hom sap que molts 

joves han hagut d’acabar fent el seu projecte de vida fora d’aquí. Per això cal invocar un 

futur que capgiri aquest present difícil per als joves i per a la gent gran. 

Els joves necessiten més facilitats per accedir a una formació professional que els doni 

oportunitats laborals, necessiten habitatge assequible. Les persones grans necessiten 

instal·lacions per a la cura, per al lleure, per al benestar integral en aquesta fase final de 

la vida. 

Avui necessitem SUMAR projectes i persones que gestionen les necessitats de la gent 

de Cerdanyola més enllà de megaprojectes com el Centre Direccional que no garanteix 

que en el futur no ens haguem de lamentar per l’increment de malalties letals com va 

produir -i encara produeix- l’asbestosi de la Uralita. Avui necessitem SUMAR perquè 

Cerdanyola esdevingui capdavantera en la cura i l’atenció a les persones , el la protecció i 

cura del medi ambient urbà  i de Collserola, una ciutat referent en feminisme i diversitat.  

En Comú Podem  seguim treballant-hi. 

Des de Guanyem Cerdanyola sempre hem defensat que serveis públics tan bàsics com 

l’educació han de ser de titularitat i gestió pública. Hi ha coses amb les que no s’hauria de 

fer negoci i l’educació n’és una. 

En les properes setmanes i mesos sembla que es tornarà a parlar a la ciutat de la gestió pú-

blica de les escoles bressol i pensem que és convenient fer una mica d’Història de tot plegat: 

A l’any 2018 vam portar al ple de Cerdanyola  una proposta per municipalitzar la gestió de 

les escoles bressol amb la finalitat d’evitar que  aquesta etapa tan fonamental en la formació 

i la cura dels més petits tornés a estar en mans d’empreses privades. 

L’argument que ens vam trobar per part del PSC va ser que no creien que la gestió pública 

fos positiva per a les escoles bressol i que el seu model per aquesta etapa educativa era el 

de la gestió privada. 

La resta és prou coneguda.  Cerdanyola va perdre l’oportunitat de tenir unes escoles bres-

sol de gestió pública i va arribar l’actual mandat amb el PSC al capdavant del govern. Des del 

juny de 2019 hem continuat reclamant la municipalització de les escoles bressol. Els vam 

deixar tota la feina feta i només havien d’agafar el mateix expedient que en el seu moment 

van rebutjar i portar-lo al plenari. 

Ara a menys d’un any per a les eleccions, i encara que només sigui per a tenir alguna me-

sura progressista que oferir a les seves bases, sembla que el PSC està disposat a deixar de 

bloquejar la nostra proposta. 

Si, finalment, aquest canvi de postura per part del govern es concreta, ho celebrarem i hi 

donarem el nostre suport perquè nosaltres, tant a la oposició com al govern, al 2018 com al 

2022, sempre hem defensat el mateix: una educació pública en totes les seves etapes. Altres 

no poden dir el mateix. 

                                     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.
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CAP A LA REPARACIÓ INTEGRAL
DE LES VÍCTIMES DE L’AMIANT

BÉ, PERÒ MALAMENT
LA DELINCUENCIA EN CERDANYOLA

AUMENTA UN 11,1%

L’abril del 2021, el GM d’ERC vam trametre al nostre 
grup del Congrés dels Diputats tot un seguit d’esmenes 
per a la Proposició de Llei de Creació d’un Fons de Com-
pensació per a les Víctimes de l’Amiant que ens havia pro-
posat l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant de 
Catalunya (AVAAC). 

Aquest 13 de juliol s’ha aprovat part d’aquelles propostes 
pel que fa al reconeixent com a beneficiàries del fons no 
només les persones que tinguin una malaltia professional 
sinó també familiars, els hereus i persones dependents. 
ERC Cerdanyola agraeix la tasca de l’AVAAC, ja que sense 
la seva feina, lluita i constància, les víctimes de l’amiant no 
tindrien el fons de compensació. 

La satisfacció per aquest reconeixement no fa perdre de 
vista que arriba tard, que falta garantir el dret a una jubi-
lació anticipada per a les persones afectades per l’amiant 
o que cal l’eradicació total de la presència de l’amiant. En 
aquest sentit celebrem les darreres accions de la Generali-
tat com els 7 M€ en ajuts de l’Agència de Residus o l’impuls 
de la llei i el Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant.

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.

Des del primer dia, des de Junts insistim que cal fer costat 
a les empreses i al comerç. I tots els grups del Ple diuen es-
tar-hi d’acord. 

Els que més por fan són els que senten la necessitat d’afe-
gir els adjectius petit comerç i petita empresa, com si la res-
ta no els necessitéssim. És el que passa quan vols entaforar 
vells dogmatismes en la realitat.

Cerdanyola necessita empreses i comerços de totes les mi-
des, que aportin riquesa i llocs de treball. Els liberals diuen 
que el mercat és savi i no cal fer res. No hi estem d’acord. De 
vegades ajuda per bé i d’altres per mal. 

Quan s’instal·la una botiga de referència, tot l’entorn revi-
fa. I quan aquesta fuig, el futur pinta malament, no només 
per al negoci, sinó per al barri sencer.

Per tant, en alguns aspectes el mercat és previsible i des de 
l’administració cal treballar les condicions que el decantin 
cap a la banda positiva.

Per això esperem amb candeletes la posada en marxa l’Ofi-
cina de Promoció Empresarial, sembla que a l’octubre. Tres 
anys tard, des que vam signar aquest acord amb el Govern. 
Bé, però malament. Com moltes coses.

                                                      Joan Sánchez Braut

Según los datos del Ministerio del Interior, en Cerdanyola 
los delitos han aumentado un 11.1% mientras nuestra plan-
tilla de Policía Local está cada vez más mermada y con me-
nos recursos.

Cada 6 días, en Cerdanyola se ha sufrido un robo con fuer-
za en los domicilios de los ciudadanos y cada 3 días, se sufre 
un hurto.

El hecho de que Cerdanyola no tenga suficientes Policías 
Locales es conocido entre los delincuentes que, cada vez 
más, ven como Cerdanyola es un caramelito para ellos.

La UE recomienda una ratio de 1.8 agentes por cada 1000 
habitantes, es decir, 105 policías. La FEMP (Federeación 
Española de Municipios y Provincias) recomienda 1 policía 
por cada 670 habitantes, es decir 86 policías, la diputación 
de Barcelona en un estudio sobre la Policía Local conjunta-
mente con el Consorcio de Recursos Humanos, recomien-
da 1.7 policías por cada 1000 habitantes, es decir 99 policías 
aproximadamente.

En la actualidad Cerdanyola está por debajo de los 50 Po-
licías Locales.

                                                                                                       Anabel Plans

PRIORITZAR RECURSOS PÚBLICS 
PER LA CIUTADANIA SIGNIFICA 

ELIMINAR DESPESES SUPÈRFLUES 
COM LA REVISTA RIU SEC
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El Ayuntamiento recibe fondos Next Generation 
para su proyecto de 'Transformación Digital'
La implementación del proyecto estará terminada a finales de 2023 y permitirá renovar el gestor 
de expedientes electrónicos y disponer de un plan de ciberseguridad, entre otros

Rueda de prensa 
de presentación 
del proyecto de 
'Transformación 
digital'

El Ayuntamiento ha recibi-
do 216.000 euros de Fon-
dos Next Generation de 

la Unión Europea para el proyec-
to 'Transformación Digital' en 
el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilen-
cia. Este proyecto, que tendrá un 
coste global de 369.000 euros, 
permitirá entre otros, renovar 
tecnológicamente el gestor de ex-
pedientes electrónicos, mejorar 
parte de la infraestructura y elec-
trónica de red en las diferentes 
sedes del Ayuntamiento, dotar de 
nuevas estaciones de trabajo in-
formáticas e implementar un plan 
de ciberseguridad.

Aceleración del proceso
El proyecto 'Transformación di-

gital del Ayuntamiento' ya estaba 
planificado y la financiación obte-
nida de los  fondos Next Generati-
on permitirá acortar los plazos de 
su implementación

El Ayuntamiento ya ha llevado 
a cabo varias líneas de actuación 
iniciadas como son la mejora de 
la infraestructura técnica de las 
estaciones de trabajo y de la pro-
pia red. Además, también se han 

llevado a cabo actuaciones en la 
relación de la Oficina de Aten-
ción Ciudadana con la apertura 
de diferentes sedes y la puesta en 
funcionamiento del canal de vi-
deoatención que se ha añadido al 
presencial y telemático.

El proyecto también contempla 
un plan de ciberseguridad para 
proteger los datos del Ayuntami-
ento frente a un posible ataque 
informático. Y el elemento clave 
será la creación de una nueva her-
ramienta central con una arqui-
tectura más centralizada e intero-

perable entre los departamentos 
del Ayuntamiento y otras admi-
nistraciones. La futura platafor-
ma será más moderna y se basará 
en el nivel máximo de seguridad 
que marcan los estándares del sis-
tema nacional de seguridad, del 
esquema nacional de interopera-
bilidad y cumplirá con las leyes 
de transparencia y protección de 
datos. También habrá una reno-
vación integral de la Sede Elec-
trónica, plataforma de trámites 
del Ayuntamiento, con un sistema 
más sencillo y eficaz que el actual.

Adrià Guimerà, nou regidor de Guanyem

La renúncia de Vera Sánchez 
a la seva acta de regidora de 
l'Ajuntament de Cerdanyo-

la ha obert les portes del ple a Adrià 
Guimerà, que ocupava el número 6 
de la llista de Guanyem Cerdanyola 
a les darreres eleccions municipals. 
Vera Sánchez presentava la seva re-
núncia al ple d'abril per raons perso-
nals i Adrià Guimerà prenia possessió 
de l'acta de regidor al ple de juny. Gui-
merà, de 36 anys, és membre de la Can-

didatura d´Unitat Popular (CUP) de la 
ciutat i està vinculat des de fa anys a 

diferents moviments socials de Cerda-
nyola.

Adrià Guimerà va prendre possessió de l'acta de regidor al ple de juny

El nou representant substitueix 
a Vera Sánchez
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L’inici de les obres d’ampliació del pont que connecta el nucli urbà de Cerdanyola amb la 
seva universitat, la UAB, i que creua l’AP-7 i la B-30 està previst al 2023

El pont de la UAB es trans-
formarà després de la in-
tervenció prevista i que 

desdoblarà la seva amplada. Les 
obres permetran passar dels ac-
tuals tres carrils per a tot tipus 
de vehicles amb voreres estre-
tes, a disposar de dos carrils de 
circulació de vehicles, dos carrils 
segregats per al transport públic, 
una vorera amb una amplada 
suficient per al flux de vianants 
i un carril bici. A més, l’actual 
sortida de la B-30 es canviarà i 
enlloc d’anar a parar al mateix 
pont, passarà per sota d’aquest 
i desenvocarà directament a la 
rotonda de l’estació de la Renfe.

L’alcalde de Cerdanyola, Car-
los Cordón, destaca l’intens tre-
ball dels darrers tres anys per 
fer realitat aquest projecte “que 
és prioritari per a la ciutat”. 
Cordón també posa en valor “la 
bona feina dels agents estratè-
gics del territori i de les admi-
nistracions”, destacant la de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, clau “per tirar endavant part 
d’aquest projecte i moltes altres 
intervencions com ara les noves 
marquesines de Bus Metropoli-

tà, l’actuació al Parc del Turonet 
o el ressegellat de l’abocador de 
Can Plans”.

L'Àrea Metropolitana de Bar-
celona ha aportat al projecte 
600 mil euros del Pla de Soste-
nibilitat Ambiental i aquests es 
destinaran a la construcció del 
carril bici que es contempla a la 
intervenció del pont. Aquest fu-
tur carril bici tindrà 270 metres i 
formarà part de la Bicivia, la xar-
xa pedalable de la metròpolis de 

La intervenció al pont de la UAB permetrà el seu 
desdoblament i millorar la connexió amb la B-30

Barcelona. Sobre el futur carril 
bici, el vicepresident de Mobili-
tat, Transport i Sostenibilitat de 
l’AMB, Antoni Poveda, assenyala 
que  “el nostre objectiu és que la 
quota modal d’usuaris de la bici 
creixi en aquests propers anys i 
arribi al 10% l’any 2030”.

La licitació de les obres es farà 
aquest 2022 i l’actuació, que re-
alitzarà el Consorci del Parc de 
l’Alba, s’espera que es pugui ini-
ciar al 2023.

Moment de la roda de 
premsa per informar 
de la intervenció al 
pont de la UAB

En marxa les obres de millora al Parc del Turonet

Les obres, que esta rea-
litzant l'Àrea Metropi-
litana de Barcelona, ens 

que gestiona el manteniment del 
Parc del Turonet, contemplen la 
consolidació de dos nous acces-
sos al Parc del Turonet, un al car-
rer Pizarro, entre els carrers Sa-
gunt i Lepant, i un altre a la ronda 
de Cerdanyola, que millorarà el 

L’AMB està realitzant 
obres al parc per 
millorar els accessos i la 
connectivitat interior

camí i l’entorn de la jugatecambi-
ental. També es millorarà l’accés 
existent al carrer Sagunt. 

Aquests treballs permetran se-
guir millorant la connexió de la 
ciutat amb el parc, un gran pulmó 
verd. 

D’altra banda, es milloraran al-
guns dels camins interiors exis-
tents per tal d’afavorir l’acces-
sibilitat i la connectivitat dels 
diferents àmbits del parc. S'ac-
tuarà al camí d’accés al costat de 
l’edifici del gratacel i es crearan 
noves escales i un camí que con-
nectarà la zona d'skate. També es 

millorarà el paviment de l’àrea de 
jocs infantils de l’avinguda Les-
seps.

Fotomuntatge nou 
accés carrer Pizarro



Festes de barri 2022

Cerdanyola en imatges



Festa de l’Aigua

Inauguració Espai Raqueta Riu Sec

FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES



NÚMERO 347 / CIUTAT 14 

CIUTAT

El Ayuntamiento homenajea a las personas 
de la ciudad que cumplen 80 años
A lo largo del año se homenajeará a las persones que han cumplido los 80 años durante el 2022, 
2021 i 2020. En estos dos últimos, la pandemia impidió celebrar los actos

A lo largo de este año se 
llevaron a cabo seis ac-
tos para homenajear a 

las 1.116 personas que viven en 
la ciudad y que nacieron en 1940, 
1941 y 1942, ya que durante la 
pandemia los actos de recono-
cimiento de 2020 y 2021 no se 
pudieron hacer. Hasta ahora se 
han celebrado cuatro de las seis 
recepciones previstas, todas ellas 
en los jardiners de Ca n’Ortadó.

En los últimos meses se ha ho-
menajeado a las personas que na-
cieron en 1940 i 1941.

Todos los actos celebrados has-
ta el moment han contado con 
la actuación de la mezzosoprano 
ucraniana, Olga Shvydka, y a con-
tinuación, se ha llevado a cabo la 
recepción y la entrega de un diplo-
ma de reconocimiento por los 80 
años y un obsequio de recuerdo.

Desde el gobierno local se tra-
baja firmemente para fomentar 
la promoción de las políticas in-
tergeneracionales. El reconoci-
miento y homenaje a las perso-
nas que cumplen 80 años forma 
parte del Programa de Gent Gran 

PROGRAMA NITS D’ESTIU JOVE 2022

Les Nits d’Estiu Jove recuperen el concurs de 
curtmetratges FreakXpress

Los actos de 
homenaje se han 
celebrado en los 
jardines de Ca 
n’Ortadó

El programa les Nits d’Estiu Jove 
ofereix aquest mes de juliol acti-
vitats dirigides als joves de la ciu-

tat. A més, aquest any des de l’organitza-
ció, a càrrec del Casal de Joves Altimira, 
s’ha recuperat el concurs de curtmetrat-
ges realitzats en 24 hores FreakXpress, 
que va arribar a la novena edició el 8 de 
juliol. Els curtmetratges participants es 
van poder veure al Fantosfreak Splash, 
que es va celebrar a la piscina del Turo-
net.
Les Nits d’Estiu Jove van començar amb 
un Tast de cerveses al pati del MAC, on 
també s’ha realitzat una Showcooking i 
el 28 de juliol tindrà lloc un Tast de vins. 
La piscina del Turonet va acollir, a banda 
del Fantosfreak Splah, el Karaoke+DJ.

 I la festa final serà amb Impromusicshow 
el 29 de juliol a les 20h a la plaça de l’Abat 
Oliba. Planeta Impro, els creadors 
del conegut espectacle Improshow 
actuaran a Cerdnayola, aquesta vegada 
amb la música en directe de cançons 

improvisades acompanyades d’un 
teclat.

Activa, y tiene el objetivo de po-
ner en valor su aportación a la 
sociedad.

En la web cerdanyola.cat sestán 
publicadas todas las fotografias 
de recuerdo de las personas ho-
menajeadas.

Les activitats dirigides a javes 
s’estan duent a terme durant 
el mes de juliol

Els joves van gaudir d’una nit de karaoke i piscina en el marc del programa Nits d’Estiu Jove
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Els millors especialistes en vitrall de tot el 
món es troben a Cerdanyola

El XXX Congrés Interna-
cional del Corpus Vitrea-
rum reuneix bianualment 

a més de 100 especialistes de tot 
el món. Berna, Cracòvia, Siena,  

Estrasburg, Colònia, París, Colò-
nia, Florència, Brussel·les, York, 
Viena, Sant Petersburg, Zurich i 
Nova York, entre altres ciutats, 
han estat les seus de les diferents 

Cerdanyola ret homenatge als seus veïns 
deportats a camps de concentració nazi
Una escultura d’Elisa Arimany i una placa commemorativa serviran per poder recordar-los

La plaça de La Pau va ser 
l’escenari escollit per retre 
un emotiu i merescut ho-

menatge als quatre veïns de Cer-
danyola deportats als camps de 
concentració nazis durant la II 
Guerra Mundial: Amadeu Comas 
i Comas, Juan Gómez Asensio, 
Miguel García Ramos i Lluís Cas-
tells Roma. Tres d’ells curiosa-
ment van viure al mateix barri de 
Can Xarau, tal i com indica la pla-
ca commemorativa amb els seus 
noms que descansarà als peus de 
l’escultura d’Elisa Arimany i cedi-
da per la seva família per recordar 
la barbàrie que van viure aquests 
quatre veïns i no oblidar-la. 
Amadeu, Juan, Miguel i Lluís van 
ser deportats al camp de Maut-
hausen entre 1940 i 1941 i no-
més un d’ells, Amadeu Comas, va 
aconseguir sortir amb vida. La 
seva família, actualment resident 
a França, van assistir a l’acte i va 

recordar el seu pare i avi. 
La investigació per recuperar la 
història d’aquestes 4 persones i 
també un treball molt més ex-
tens en la memòria democràtica 
l’encapçala el Museu d’Història 
de Cerdanyola que compta amb 
la col·laboració d’entitats com el 
Col·lectiu de Recerques Arqueo-
lògiques de Cerdanyola, La Cons-
tància o l’AFOCER. 

A l’acte van intervenir també qua-
tre alumnes de l’Institut Forat 
del Vent que han dedicat els seus 
treballs de recerca a la deportació 
republicana i camps d’extermini; 
Josepa Gardenyes, membre de 
la junta de l’Amical Mauthausen; 
Vicenç Villatoro, director del Me-
morial Democràtic de la Genera-
litat; i Carlos Cordón, alcalde de 
Cerdanyola.

La família d’Amadeu 
Comas en el moment 
de descobrir 
l’escultura en record 
de les persones 
de Cerdanyola 
deportades

El Museu d’Art de Cerdanyola va ser una de les seus del XXX Congrés Internacional del Corpus 
Vitrearum, que també es va desenvolupar a Barcelona i Girona la primera setmana de juliol

Una de les jornades 
del congrés 
internacional i bianual 
es va celebrar al MAC

trobades de l’organització inter-
nacional, que enguany s’ha reunit 
a Cerdanyola, Barcelona i Girona. 
El Museu d’Art va acollir una de 
les jornades del congrés.
El Corpus Vitrearum és una orga-
nització que té per objectiu l’estu-
di dels vitralls a tot el món. El pro-
jecte va ser iniciat a Amsterdam  
l’any 1952 pel Comitè Internaci-
onal d’Història de l’Art (CIHA). 
El regeix un Comitè Internacio-
nal amb seu a París i cada país ha 
format el seu comitè nacional. Pel 
que fa als vitralls de Catalunya, 
sota el paraigua de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, s’han compilat 
més de 3.000 imatges, conserva-
des al seu arxiu històric.




