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Editorial

Benvolgut veí i veïna,

Aquest desembre es compleixen 6 mesos de nou govern a 
Cerdanyola. Uns mesos de treball intens que ens han permès 
començar a posar a punt la ciutat.

Sense anar més lluny, durant aquests primers dies, hem 
desbloquejat la reforma del cementiri municipal, garan-
tint la dignitat dels difunts i de les seves famílies. Així mateix, 
aquesta acció ens ha permès iniciar, per fi, les obres del tana-
tori municipal que tant necessita la ciutat.

De la mateixa manera, hem activat un gran pla de xoc de 
neteja de l’espai públic. Sabem que queda molt per fer, per 
això la neteja és i serà una de les prioritats d’aquest govern, 
així com el manteniment i millora permanents de ca-
rrers, places, parcs, jardins i barris en el seu conjunt.

En paral·lel, hem desencallat l’aprovació inicial del Pla 
Director Urbanístic del Centre Direccional; un espai que 
ens ajudarà a créixer bé, amb empreses d’alt valor afegit, 
habitatges de protecció oficial i nous espais comunitaris 
que ofereixin més serveis i zones verdes. 

També hem fet els primers passos per normalitzar i poten-
ciar les relacions amb la Universitat Autònoma i el Sin-
crotró ALBA, amb l’objectiu d’avançar plegats en el camí de 
l’economia del coneixement.

Sense oblidar que des del primer dia treballem incansable-
ment per desbloquejar, recuperar i desenvolupar projec-
tes com Santa Teresa, la ZEM Riu Sec, la carretera de 
Barcelona i la dignificació de les entrades a la ciutat.

Tot plegat dins del gran projecte que ens guiarà: Cerdanyo-
la, ciutat del coneixement.

Apreciado vecino y vecina,

Este mes de diciembre se cumplen 6 meses del nuevo gobier-
no en Cerdanyola. Unos meses de trabajo intenso que nos han 
permitido comenzar a poner a punto la ciudad.

Sin ir más lejos, durante estos primeros días, hemos desblo-
queado la reforma del cementerio municipal, garantizan-
do la dignidad de los difuntos y de sus familias. Así mismo, esta 
acción nos ha permitido iniciar, por fin, las obras del tanatorio 
municipal que tanto necesita la ciudad.

De igual forma, hemos activado un gran plan de choque de 
limpieza en el espacio público. Sabemos que queda mucho 
por hacer, por eso la limpieza es y será una de las prioridades de 
este gobierno, así como el mantenimiento y mejora perma-
nente de las calles, plazas, parques, jardines y barrios en 
su conjunto.

En paralelo, hemos desencallado la aprovación inicial del 
Plan Director Urbanístico del Centro Direccional; un espa-
cio que nos ayudará a crecer bien, con empresas de alto valor 
añadido, viviendas de protección oficial y nuevos espacios 
comunitarios que ofrezcan más servicios y zonas verdes.

También hemos dado los primeros pasos para normalizar y 
potenciar las relaciones con la Universitat Autònoma i el 
Sincrotrón ALBA, con el objetivo de avanzar juntos en el cami-
no de la economía del conocimiento.

Sin olvidar que desde el primer día trabajamos incansablemen-
te para desbloquear, recuperar y desarrollar proyectos 
como el de Santa Terersa, la ZEM Riu Sec, la carretera de 
Barcelona y la dignificación de las entradas de la ciudad.

Todo ello dentro del gran proyecto que nos guiará: Cerdanyo-
la, ciudad del conocimiento.

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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Qui forma i què fa el ple municipal
El ple el formen 25 regidors i regidores escollits per la ciutadania en les passades eleccions 
municipals. Aquest mandat hi ha 7 forces polítiques representades

T ots els Ajuntaments te-
nen uns òrgans obligatoris 
establerts per llei: el ple, 

l’alcalde/ssa, el tinent/a d’alcal-
de/ssa i la Comissió Especial de 
Comptes. Així mateix i depenent 
de la grandària poblacional, els 
ajuntaments també tenen Junta 
de Govern Local, grups munici-
pals, comissions...
Entre els òrgans imprescindi-
bles es troba el ple. El darrer 
va ser constituït el passat 15 de 
juny i es mantindrà fins al 2023. 
El ple de Cerdanyola està format 

per 25 regidors i regidores i en 
aquesta ocasió representen a 7 
grups muncicipals. Aquest serà 
el mandat democràtic amb més 
presència femenina amb 12 do-
nes. També serà el ple més jove 
amb una mitjana d’edat per sota 
dels 40 anys; Gorka Samanie-
go de Cs és el regidor més jove i 
Pilar Adell d’ECP la regidora de 
més edat.
El PSC, com a força més votada, 
ostenta el govern, que encapça 
l’alcalde Carlos Cordón. ERC, la 
segona força més votada a les pas-

sades eleccions municipals, està 
representada per 5 regidors/es 
aconseguint així el seu millor re-
sultat a la ciutat. Ciutadans s’ha 
mantigut amb tres representants, 
Guanyem (abans Compromís), 
el PP i JxC (abans PDeCAT) han 
perdut dos representants cadas-
cun i tenen tres, un i un respecti-
vament. I En Comú Podem ha 
entrat per primera vegada al con-
sistori tot i que la llista estava for-
mada per Podem i ICV i aquesta 
formació sí que havia tingut repre-
sentació en plens anteriors.

Imatge general del 
ple de novembre 
de l’Ajuntament de 
Cerdanyola

DEDICACIÓ PARCIAL

ASSISTÈNCIES PER A REGIDORS/ES DE

L'OPOSICIÓ O REGIDORS/ES DEL

GOVERN SENSE DEDICACIÓ

GRUPS MUNICIPALS

10 hores/setmana

12.328,88 € bruts anuals

15 hores/setmana

18.493,32 € bruts anuals

20 hores/setmana

24.657,76 € bruts anuals

30 hores/setmana

36.986,21 € bruts anuals

Ple

402,72 € per sessió

Junta Portaveus

334,32 € per sessió

Comissions informatives

permanents

334,32 € per sessió

Junta Govern Local

334,32 € per sessió

Dotació

477,61 € bruts mensuals

DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Alcalde

59.301,40 € bruts anuals

Regidors/es delegats

49.315,51 € bruts anuals

Retribucions als regidors/es i grups municipals
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L’Ajuntament de Cerda-
nyola del Vallès compta 
amb representació als 

òrgans col·legiats d’una tren-
tena d’ens supramuncipals. 
Entre aquests destaca el Con-
sell Metropolità de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona a on 
el representant és el 2n Tinent 
d’Alcaldia, Víctor Francos. En 

l’àmbit comarcal, Cerdanyola 
compta amb tres regidors al 
plenari del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental: Javier 
Sánchez (PSC), Albert Turon 
(ERC) i Manuel Buenaño (PP).

Ens supramunicipals

DOCUMENT DE LES PERSONES 
REPRESENTANTS ALS ENS 

SUPRAMUNICIPALS

CARLOS 
CORDÓN
Alcalde

PSC

3r Tinent d'Alcaldia

PSC

pepi
rivera

1a Tinent d'Alcaldia

PSC

víctor
francos

2n Tinent d'Alcaldia

PSC

carme
arché

4a Tinent d'Alcaldia

PSC

javier
sánchez

david gonzález
Regidor delegat i Portaveu

PSC

pau ortolà
Regidor

Cs

laura benseny
Regidora

GuanyemC

joan sanchez
Regidor i Portaveu

JuntsxC

manuel buenaño
Regidor i Portaveu

PP

ivan gonzález
Regidor i Portaveu

GuanyemC

vera sánchez
Regidora

GuanyemC

sonia rodríguez
Regidora i Portaveu

Cs

gorka samaniego
Regidor

Cs

eulàlia mimó
Regidora delegada

PSC

gloria urbano
5a Tinent d'Alcaldia

PSC

óscar pons
Regidor delegat

PSC

carme pina
Regidora

ERC

iñigo garcía de enterria
Regidor

ERC

helena solà
Regidora i Portaveu

ERC

montse nieto
Regidora

ERC

albert  turon
Regidor

ERC

pilar adell
Regidora i Portaveu

eCPC

cecilia collado
Regidora

eCPC

isaac martínez
Regidor

eCPC

PLE MUNICIPALEn aquest mandat són 13 les per-
sones que s’estrenen com a repre-
sentants al ple, entre aquestes les 
tres d’En Comú Podem. També 
debuten com a regidor/a: Joan 
Sánchez de JxC, Vera  Sánchez 
de Guanyem, Gorka Samanie-
go de Cs, Carme Pina i Montse 
Nieto d’ERC i Pepi Rivera, Ja-
vier Sánchez, Gloria Urbano, 
David González i Oscar Pons 
per part del PSC. 
El regidor del PP Manuel Bue-
naño és el més veterà de tots els 
presents afrontant el seu quart 
mandat. Per a Helena Solà, la 
portaveu d’ERC, i Víctor Fran-
cos i Eulàlia Mimó del PSC serà 
el tercer i tots tres saben el que és 
estar al govern i a l’oposició. Per 
a la resta de regidors/es i també 
l’alcalde aquest és el seu segon 
mandat encara que no per a tots 
amb les mateixes sigles doncs 
Carme Arché torna al ple i ho 
ha fet amb el PSC. En el mandat 
2011-15 va ser regidora d’ICV.
I qui segueix podent assistir al 
ple és el president de l’EMD Be-
llaterra, Ramon Andreu.

Principals atribucions
El ple se celebra de forma ordinà-
ria el darrer dijous de mes i les 
seves principals atribucions són: 
Aprovar els diferents tipus 
d’acord de contingut normatiu 
(ordenances, reglaments, plans 
urbanístics, pressupostos, planti-
lla i relació de llocs de treball,...). 
Controlar i fiscalitzar els altres 
òrgans municipals, incloent l’al-
calde, mitjançant la demanda de 
rendició de comptes. 
Adoptar acords que afecten l’es-
tructura bàsica del municipi com 
l’alteració del terme municipal, 
el canvi de nom o dels símbols 
municipals i la participació del 
municipi en mancomunitats o 
consorcis municipals. 
Prendre decisions d’especial 
transcendència per al patrimo-
ni o recursos municipals, com la 
qualificació de béns, la venda de 
patrimoni, formalitzar operaci-
ons de crèdit i la contractació o 
compra de béns quan el seu valor 
excedeixi el 10% dels recursos or-
dinaris del pressupost.

Infografia de 
la composició i 
distribució del ple 
municipal
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Els alumnes de cinquè de 
primària de sis escoles 
de Cerdanyola, Serrape-

rera, Xarau, Carles Buïgas, Fon-
tetes,  Collserola  i  La Sínia, han 
constituït 10 cooperatives dins 
el programa  Cultura Emprene-
dora a l’Escola 2019-2020. 

El projecte té com a objectiu 
fomentar l’esperit emprenedor 
entre aquests alumnes mitjan-

Les cooperatives 
es van presentar 
a l’Ateneu amb la 
presència de l’alcalde, 
la regidora de 
Promoció Econòmica i 
el regidor d’Educació

çant la creació d’unes cooperati-
ves al llarg del curs, la fabricació 
d’uns productes que vendran al 
mercat i dedicar una part dels 
beneficis d’aquestes vendes a 
diferents entitats socials de Cer-
danyola. D’aquesta manera, es 
treballen valors com la coope-
ració, el treball en equip, la so-
lidaritat, etc... i al mateix temps 
els infants adquireixen conei-

Les cooperatives escolars comencen un nou curs 
Les 6 escoles participants en el programa ‘Cultura Emprenedora a l’Escola’ han constituït per 
aquest curs escolar 2019-2010 10 cooperatives dels grups de 5è de primària

xements sobre la creació d’una 
empresa.

10 cooperatives
Les cooperatives ja tenen 

nom. Les de l’Escola Serrapa-
rera són  CreaCoop  i  Els mons-
truets creatius, les del Xarau 
són  The big Xarau  i  The power 
of fifth, les de l’Escola Carles 
Buïgas reben els noms de Pince-
lart i Bumart, la de Les Fontetes 
és  Font and Kids, la del Collse-
rola es diu 5èrativa i, finalment, 
les dues cooperatives de l’Escola 
La Sínia són  Els Somnis  i  Coo-
perSínia.

Ara, l’alumnat, que alhora són 
les persones sòcies de les coo-
peratives, han de pensar en els 
productes que vendran, fer els 
prototips, decidir quines actua-
cions comunicatives es duran a 
terme, com i on es vendran els 
productes i els diners recaptats 
a quines entitats socials es desti-
naran, entre d’altres actuacions 
dins del procés.

Una alumna de l’Institut Jaume 
Mimó rep una beca-salari Ítaca

Isabel España va rebre 
la beca de les mans de 
la rectora de la UAB

L’alumna de l’Institut Jau-
me Mimó,  Isabel España, 
ha rebut una de les cator-

ze noves Beques-Salari Ítaca que 
concedeixen la  UAB  i Banco San-
tander, a través de Santander Uni-
versidades, per facilitar l’accés a la 
universitat i la continuïtat dels es-
tudis a joves amb un alt rendiment 
que provenen d’entorns socioeco-
nòmics amb dificultats.

Les beques inclouen el pagament 
de 500 euros mensuals durant deu 
mesos a l’any, renovables al llarg 
dels anys de durada dels estudis 
de grau: en total, cada any es con-
cedeixen vuitanta beques salari a 
estudiants de diferents cursos. La 

dotació inclou també l’import de la 
matrícula, altres serveis del cam-
pus i, si cal, les despeses d’allotja-
ment a la Vila Universitària.

Comencen les 
visites guiades 
a la ràdio 

L ‘alumnat de 3r de l’Es-
cola Sant Martí ha ini-
ciat al mes de novembre 

les visites guiades a l’emissora 
municipal Cerdanyola Ràdio 
(105,3FM), una de les activitats 
incloses al programa municipal 
Cerdanyola Educa.

En aquestes visites, en les que 
també participaran altres cen-
tres escolars durant els propers 
mesos, els infants coneixen la 
redacció, el locutori i el control 
tècnic. A més, poden fer pràc-
tiques com a locutors a dins de 
l’estudi.
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El Nadal arriba a la ciutat amb un atapeït 
programa d’activitats per a tots els públics
L’encesa de llums va dona la benvinguda a un Nadal que compta amb més i·luminació.  L’associació 
Cerdanyola Comerç i Serveis ha impulsat la campanya ‘Fes Nadal, segueix la teva estrella’

E l cicle nadalenc ha arribat a la 
ciutat. La posada en marxa de 
la il·luminació nadalenca va 

marcar, el 29 de novembre, la sortida 
d’un programa festiu que es perllon-
garà, pràcticament, fins a la festa dels 
Tres Tombs, el diumenge 12 de gener.

Exposicions, tallers, activitats de la 
campanya Una nit d’il·lusió per a 
tothom, de la campanya Fes Nadal, 
segueix la teva estrella, impulsada 
per l’Associació de Comerciants Cer-
danyola Comerç i Serveis, el Trenet 
de Nadal els divendres, dissabtes i 
diumenges fins al 5 de gener, les acti-

vitats als Mercats, a la Biblioteca, els 
patges reials, la Cavalcada dels Mags 
de l’Orient la tarda-nit del diumen-
ge 5 de gener i la Passada del Tres 
Tombs, són algunes de les propostes 
perquè tothom, aquests dies, es quedi 
a Cerdanyola del Vallès. Tothom s’ha 
esforçat molt, preparant les activitats 
del programa nadalenc.

Més il·luminació i decoració 
nadalenca

Aquest any s’ha reforçat la il·lumi-
nació habitual amb llums led a les fa-
çanes de l’Ajuntament, la Biblioteca 

Central i el Museu d’Art de Cerdanyo-
la - Can Domènech. També hi haurà 
decoració nadalenca a 11 seus mu-
nicipals on hi ha atenció al públic. A 
més, s’ha s’ha instal·lat fil musical als 
eixos comercials de l’avinguda de Ca-
talunya, Francesc Layret, Sant Martí, 
Sant Ramon, passeig de Cordelles i 
Sant Antoni. La idea és que l’esperit 
d’aquestes dates es visqui a la ciutat i 
a les seus municipals. 

Acte inauguració curs

Una Nit d’Il·lusió que implica a centenars de persones

L’Ajuntament i la Creu Roja orga-
nitzen la campanya de recollida 
de joguines i llibres nous perquè 

els infants de la ciutat amb problemà-
tiques socioeconòmiques gaudeixin de 
la nit de Reis. El programa d’Una Nit 
d’Il·lusió per a Tothom recull una vinte-
na d’activitats organitzades per entitats, 
associacions i mercats amb l’objectiu 
de recollir joguines noves no sexistes i 
no violentes i llibres nous. Les joguines 
i llibres recollits es repartiran la nit de 
Reis entre els infants d’entre 0 i 12 anys 

de la ciutat de famílies beneficiàries de la 
iniciativa són usuàries de Serveis Socials.

Els responsables de la campanya 
conviden a la ciutadania a partici-
par en aquest col·lectiu de solidari-
tat i recorden que també es poden 
aportar diners a les guardioles que hi 
haurà durant tot el desembre a diver-
sos espais de la ciutat per completar 
aquestes joguines o llibres. L’Ajunta-
ment dedica una part del seu pressu-
post a aquesta activitat per assegurar 
que cap infant es quedi sense una jo-
guina, sense un regal la nit més màgi-
ca de l’any.

PROGRAMA D’ACTIVITAT
DE NADAL A CERDANYOLA

L’acte d’encesa va comptar amb l’actuació de la Gospel AulosL’encesa de llums va combregar un gran número de persones al davant de l’Ajuntament
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Cerdanyola, compromesa amb la lluita contra les violència masclistes, ha comptat amb un pro-
grama d’activitats per commemorar el 25N, organitzat per l’Ajuntament i entitats de la ciutat

Cerdanyola es tenyeix de violeta per dir NO 
a la violència masclista i SÍ a la llibertat 

cia masclista són els dos principals 
objectius del programa. Les activitats 
començaven el passat 15 de novembre 
amb la presentació del llibre Perséfo-
ne se encuentra a la manada i finalit-
zarà el 4 de desembre amb la presen-
tació de l’informe Situació laboral de 
la població estrangera emmarcada en 
la sessió d’assessorament jurídic gru-
pal per a dones estrangeres treballa-
dores. L’acte central, però, tenia lloc el 
dissabte 23 de novembre a la plaça de 
Francesc Layret amb activitats infan-

90 dones han estat assassina-
des aquest 2019 a l’Estat com 
a conseqüència de violències 

masclistes i s’han presentat un total 
de 6 mil denúncies. Cerdanyola, sensi-
ble amb aquesta situació i proactiva en 
la defensa dels drets de les dones, ha 
volgut organitzar un programa d’acti-
vitats coincidint amb la celebració del 
Dia Internacional contra les Violènci-
es Masclistes, el 25N. 
Fer visible aquesta realitat i lluitar 

activament perquè s’acabi la violèn-

Amadeu Comas, de Cerdanyola a 
sobreviure a l’horror de Mauthausen

La recerca de les petjades 
d’Amadeu Comas, veí del car-
rer de Sta Anna, cambrer de 

professió, forma part dels projec-
tes de recuperació de la memòria 
històrica de la ciutat; una investi-
gació en la qual encara hi manquen 
moltes peces i que comença quan 
Amadeu Comas va ser cridat a files 

durant la Guerra Civil el desembre 
de 1937. Comas va passar la fronte-
ra cap a França amb les restes des-
fetes de l’Exèrcit Popular.

Fins ara s’ha pogut confirmar la 
seva presència a l’Stalag XVII B, 
camp de presoners de guerra a 
prop de Krems, Àustria. També 
consta el trasllat d’Amadeu Comas 
a Mauthausen el 19 de desembre 
de 1941 i s’ha pogut saber que du-
rant el seu internament va ser des-
plaçat del camp central a un Kom-
mando destinat a la vila de Steyr, al 
sud de Linz. Amadeu va ser traslla-
dat després a Gusen. 
Amadeu Comas va sobreviure i 
amb els altres companys del camp 
posaran fi al seu captiveri el 5 de 
maig de 1945. No se sap encara 
què va fer l’Amadeu després del 
final de la Guerra Mundial, però 
aquesta recerca tot just acaba de 
començar.

Collage de fotografies 
del camp de 
concentració de 
Mauthausen

El Museu d’Història 
de Cerdanyola està 
reconstruint el periple d’un 
veí del municipi que va 
sobreviure a Mauthausen

Moment de la lectura del manifest del Dia Internacional contra les Violències Masclistes Cloenda de la Jornada per abordar les LGTBIQ+fòbies

tils, tallers creatius, una performan-
ce teatral i la lectura del manifest del 
25N. 
També el mateix dia 25 es llegia el ma-

nifest i es guardava un minut de silen-
ci per totes les dones que han viscut o 
estan vivint una situació de violència 
masclista. 
Projecció de documentals, concerts, 

exposicions i videofòrums, entre d’al-
tres activitats de sensibilització, han 
configurat el programa del 25N a Cer-
danyola.



NÚMERO 338 / INSTITUCIONAL 9 

Riusec  
INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

El pressupost municipal del 
2020 serà el primer del 
mandat. El ple de novem-

bre el va aprovar inicialment amb 
els vots a favor del PSC, ECP i JxC, 
l’abstenció del PP i els vots en con-
tra d’ERC, Guanyem i Cs.

Les línies estratègiques del pres-
supost aprovat es mantindrà du-
rant el 2020-23. En aquest període, 
el govern vol fer de Cerdanyola una 
ciutat inclusiva, cohesionada soci-
alment que lluiti contra la pobresa, 
la discriminació i l’exclusió social. 
També vol reforçar les relacions 
entre universitat, administració, 
societat i empresa amb l’objectiu 
de generar oportunitats. D’altra 
banda se centrarà en la qualitat 
urbana i el territori i per últim, les 
persones tornaran a ser el centre 
de tota l’activitat municipal.

Concretament, el pressupost 
2020 aposta per les polítiques 
LGTBIQ+ i Feminisme, augmen-
tant les partides més de 50 mil eu-
ros. També proporciona un impuls 
a les polítiques de Joventut i Gent 
Gran i es potencien les polítiques 
socials amb més de 3,5M d’euros 
a l’atenció a les persones. A més, 
el govern invertirà 100 mil euros 
en impulsar un centre de dia per a 
persones grans i es crearà una nova 
partida pressupostària de 100 mil 
euros d’ajuts al servi d’odontologia.

En relació a les polítiques d’ha-
bitatge, el pressupost aposta per 
la creació de la Taula d’Habitatge 
Municipal i la inversió de 400 mil 
euros en reformar habitatges soci-

El ple aprova de forma inicial un nou pressupost
El pressupost municipal 
per al 2020 s’incrementa 
un 7,9% i ascendeix a 
57.019.454,11 euros

El pressupost s’ha 
aprovat de forma 
inicial al ple de 
novembre

als i comprar pisos municipals.
Es recuperaran espais emblemà-

tics de la ciutat com la Torre Ver-
mella, la reforma i rehabilitació de 
Ca n’Altimira i del Centre d’Adults 
L’Alzina. El pressupost també con-
templa la construcció d’una nova 
seu de la Policia Local i preveu la 
inversió de més d’1 milió d’euros 
en equipaments municipals.

Les partides destinades a esports 
augmenten notablement per solu-
cionar la situació del PEM Guiera. 
En la proposta d’inversions qua-
driennals s’invertiran 11M d’euros 
a la ZEM Riu Sec amb la construc-
ció d’un pavelló, piscina coberta 
i la recuperació de les pistes de 
tennis i pàdel. Al CEM Can Xarau  
es farà la reforma integral de la pis-
cina i gimnàs i al ZEM Fontetes es 
milloraran les pistes i es cobriran 
les graderies.

El govern farà un important es-
forç en la millora de l’espai públic 
destinant més d’11M d’euros. Així 
mateix, es portarà a terme un gran 
pla de manteniment permanent 
de la via pública amb la inversió 
de 5M d’euros i 400 mil més en els 
parcs infantils.

El govern municipal no 
vol augmentar la pres-
sió fiscal a la ciutadania i 

proposa mantenir l’import dels 
tributs i preus públics actuals. 

Entre d’altres mesures, es vol 
aplicar el benefici fiscal del 95% 
de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres i la deduc-
ció total de la taxa per llicències 
urbanístiques per actuacions 
destinades a la retirada del fi-
brociment. També es volen do-
nar incentius fiscals als nous 
emprenedors en situació d’atur.

D’altra banda es pretén subs-
tituir el sistema de liquidació 
de tributs i els preus públics 
pel sistema d’autoliquidació. 
Al 2021 es vol aplicar beneficis 
fiscals a l’IBI als habitatges que 
tinguin una renda limitada i en 
concret als inscrits al programa 
municipal de mediació de llo-
guer social.

Política 
fiscal
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Arriba el Tribut Metropolità

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha fet arribar a la  ciutada-
nia de la segona corona el tribut 

metropolità, que es pot pagar fins al 16 
de desembre. Aquest impost es calcula a 
partir del valor cadastral de l’habitatge o 
del negoci i serveix per finançar la incor-
poració dels 18 municipis de la segona 
corona, entre ells, Cerdanyola del Vallès, 
a la tarifa plana de transport, que va en-
trar en vigor l’1 de gener de 2019.

Des de Serveis Econòmics de l’Ajunta-
ment es discrepa en el càlcul de la reduc-
ció del tribut realitzat per l’AMB. En cas 
de confirmar-se l’errada, la reducció en 

l’aplicació d’aquest tribut seria d’un 33% 
de mitjana a favor de la persona contri-
buent.

El govern municipal es compromet a 
esgotar totes les fórmules legals possi-
bles per a la rectificació dels rebuts així 
com pel correcte càlcul l’any vinent. En 
cap cas l’Ajuntament convida a no pagar 
el tribut doncs la presentació del recurs 
no atura el pagament.

Per a què serveix?
El Tribut metropolità serveix per fi-

nançar les actuacions necessàries per 
aconseguir un territori metropolità més 

ordenat i vertrebat en matèria d’espai 
públic i d’infraestructures. En l’àmbit 
mediambiental contribueix, entre d’al-
tres, a la preservació d’espais naturals 
com la serra de Collserola o el manteni-
ment integral de la xarxa dels 51 parcs 
metropolitans com és el Parc del Turo-
net.

En matèria de mobilitat fa possible un 
transport públic de qualitat i una mobili-
tat més sostenile. 

Aquest impost, gestionat per l’Àrea Metropolitana, serveix per finançar la incorporació dels 18 
municipis de la segona corona a la tarifa plana de transport, en vigor des de l’1 de gener

AMB
935 069 756

INFORMACIOTRIBUTARIA@AMB.CAT

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i 
Badia fan front comú per reclamar un Hospital
Els alcaldes dels cinc municipis reclamen un compromís públic de la Generalitat per fer realitat 
la construcció de l’hospital Ernest Lluch per atendre una població de més de 200 mil habitants

E ls alcaldesi alcaldesses de 
Cerdanyola, Carlos Cor-
dón, Montcada i Reixac, 

Laura Campos, Ripollet, José 
M. Osuna, Barberà, Xavier Gar-
cés, i Badia, Eva Menor, denun-
cien una situació insostenible 
en l’atenció sanitària a un terri-
tori molt poblat i en creixement 
que exigeix la construcció d’un 
equipament hospitalari com el 

D’esquerra a dreta: 
José M. Osuna, 
Carlos Cordón, Laura 
Campos, Xavier Garcés 
i Eva Menor a la zona 
de Redosa

projectat als terrenys de Redosa 
–a cavall dels muncipis de Cer-
danyola, Ripollet i Montcada- 
des del 2006.

Carlos Cordón, alcalde de 
Cerdanyola, subratlla que la 
reclamació d’un territori amb 
200.000 habitants és de justí-
cia i apunta que l’equipament 
milloraria l’atenció a la resta de 
la comarca ja que desconges-
tionaria l’hospital de Sabadell. 

Cordón indica que els alcaldes 
només contemplen l’opció de la 
construcció de l’hospital Ernest 
Lluch i no l’ús públic de l’Hospi-
tal General de Catalunya –entre 
Sant Cugat i Rubí- tal i com va 
plantejar l’exconseller Toni Co-
mín i recorda que l’edificació de 
l’equipament a l’antiga fàbrica 
de Redosa permetria també la 
dignificació d’una zona històri-
cament degradada.

El projecte
El projecte guanyador del 

concurs d’idees sobre l’edifi-
ci realitzat el 2009 planteja 
un equipament amb 6 nivells. 
Un pels serveis generals, dos 
per les àrees d’assistència i els 
tres restants per a les 10 uni-
tats d’hospitalització. El centre 
estava previst que tingués 190 
llits per aguts i 60 de mitja es-
tada, 5 quiròfans, 77 consultes i 
serveis d’urgències, diagnòstic 
per la imatge i hospital de dia, 
entre d’altres.
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la primera modificació, es matisa 
que aquesta se situï més equidis-
tant entre l’avinguda Primavera i 
la passera existent al sud. 

El local de 1.500 m2 de planta 
baixa cedit per la promotora per 
establir un equipament cultural 
se li ha afegit la construcció d’un 
altell i també s’ha fixat una super-
fície mínima del 100 m2 pels lo-
cals comercials, ademetent-se l’ús 

Plànol de com 
quedarà la zona de 
Santa Teresa amb les 
modificacions del PGM

Aprovada la modificació del Pla General 
Metropolità a la zona del carrer de Santa Teresa
El projecte aprovat al ple incorpora la possibilitat d’un aparcament soterrat en el futur, guanya 
superfície d’equipaments i permet obtenir una finca per a 10 habitatges de protecció oficial

E ls vots del PSC, ERC, Gua-
nyem i Junts van servir 
per tirar endavant la mo-

dificació del Pla General Metro-
polità a la zona del carrer Santa 
Teresa. Cs i PP es van abstenir i 
ECP va votar en contra del pro-
jecte. La regidora de Planifica-
ció Urbanística, Eulàlia Mimó, 
destaca que la reforma urbanís-
tica al sector de l’estació Centre 
de Renfe, els cinemes i el riu Sec 
suposa una millora important 
per a una entrada estratègica de 
la ciutat que connecta la N150 i 
la zona del CAP II.

Modificacions incorporades
A l’augment de zones verdes i 

d’habitatges de la proposta an-
terior, s’incorpora un increment 
d’habitatge de protecció públic i 
es preveu la reserva d’una finca 
per contruir de forma individua-
litzada 10 habitatges de protecció 
pública. Respecte a la nova passe-
ra sobre el riu Sec proposada en 

comercial en la primera planta de 
l’edifici en front del carrer Santa 
Teresa en el tram de cases catalo-
gades. 

A més, el projecte aprovat inclou 
la possibilitat de construir un 
aparcament soterrarat, un estu-
di de mobilitat, ajusta i concreta 
amb més detall la volumetria dels 
edificis i amplia el pas existent en-
tre els dos espais lliures.

El futur del Parc de l’Alba, 
nou Pla Director Urbanístic

El 9 de desembre finalitzava el 
període d’informació públi-
ca del Pla Director Urbanís-

tic del Centre Direccional. Durant 
dos mesos les persones i/o entitats 
han pogut presentar al·legacions.

Durant aquest període també hi 
ha hagut tres exposicions infor-
matives instal·lades al vestíbul de 
l’Ateneu i als dos mercats muni-
cipals. I a més, s’han realitzat tres 

reunions públiques obertes a la 
ciutadania. En aquestes, Pere Solà, 
director del Parc de l’Alba, va ex-
plicar les principals idees del PDU 
i va respondre les preguntes for-
mulades. A les reunions també van 
assistir l’alcalde, Carlos Cordón, i 
la regidora de Planificació Urba-
nístic, Eulàlia Mimó.

Els terrenys del Centre Direcci-
onal tenen una superfície de 408 
hectàrees i es preveu construir-hi 
5.377 habitatges  -2.843 seran 
lliures i 2.534 amb protecció ofi-
cial, un equipament comercial de 
53.784 m2 de sostre situat al costat 
de l’estació de tren –a més dels lo-

cals a baixos d’edificis- , un sistema 
d’espais lliures de 178 hectàrees, 
incloent-hi un parc-corredor de 
Can Fatjó que correspon a l’espai 
de la Via Verda. També es crearan 
30.000 llocs de feina a la zona d’ac-
tivitat econòmica.

Durant el període 
d’informació pública 
s’han pogut presentar 
al·legacions al projecte

Un centenar de 
persones van 
participar a la reunió 
pública sobre el PDU 
del Centre Direccional 
al MAC
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ACORD PROGRAMÀTIC INICIAL,
PUNT DE PARTIDA

RECUPERANDO CERDANYOLA

EL GOVERN DEL PSC DECIDEIX TIRAR 
ENDAVANT EL CENTRE DIRECCIONAL 

PER LA PORTA DEL DARRERA

Desde el gobierno municipal afrontamos la tarea importantísima de 
aprobar unos presupuestos locales en estos últimos días del año. Lo 
hacemos, no solo como planteamiento de la financiación de las accio-
nes que llevaremos a cabo en el 2020, sino de los proyectos más rele-
vantes que se verán realizados antes de acabar el mandato. 

Nuestra prioridad sigue siendo un espacio público digno y moderno, 
el mantenimiento de nuestras calles y el buen estado de todos nues-
tros barrios, que revierte en mejor calidad de vida para todos y todas. 

A la vez nos proponemos construir mejores equipamientos: el pa-
bellón deportivo del Riu Sec, el espacio Altimira, la nueva comisaría 
de policía local, la ampliación de los centros cívicos y la mejora de los 
equipamientos educativos. 

También abogamos por recuperar una Cerdanyola generadora de 
oportunidades, una ciudad atractiva para empresas de la economía 
del conocimiento y que aprovechan las privilegiadas infraestructuras 
de la ciudad para generar trabajo de calidad: Ese es nuestro proyecto 
Cerdanyola, Ciudad del Conocimiento. 

Y por supuesto seguiremos trabajando en las batallas comunes a ni-
vel mundial: la transición ecológica, el feminismo o la lucha contra las 
desigualdades son algunos de los retos asumidos por la agenda 2030 
de Naciones Unidas y, ahora también, asumidos como propios por el 
gobierno de Cerdanyola.                           

            David González

Les persones de Cerdanyola al centre de les nostres polítiques 
municipals, aquest ha estat el compromís que hem assumit amb 
tota la ciutadania. Per a nosaltres això passa per escoltar, par-
ticipar i representar la gent i col·lectius, i arribar a acords amb 
altres forces polítiques.

A Cerdanyola, En Comú Podem hem apostat per posar-nos 
d’acord en un programa de mínims amb l’actual govern del PSC i 
donar suport en tot allò que reverteixi  en benefici de la gent co-
muna, les majories socials més postergades. Hem signat l’Acord 
Programàtic Inicial per una Cerdanyola Social i de Progrés.

Taula d’habitatge, dentista públic, Centre de dia, Taula per 
l’aigua pública, projectes urbanístics i de millora de barris amb 
participació de veïns i veïnes, transformació del Centre Direcci-
onal en una oportunitat que aposti per la transició energètica i 
la construcció que respecti al medi ambient i es comprometi en 
la lluita contra el canvi climàtic des de l’inici, són algunes de les 
mesures que impulsarem i de les quals retrem comptes periò-
dicament.

Vivim temps convulsos que necessiten respostes valentes que 
posin en primer terme el valor de la vida. Nosaltres pensem que 
el futur requereix diàleg, unitat en la diversitat i acords que ens 
permetin avançar com a ciutat. I pensem que això és el que ne-
cessiten Catalunya i Espanya.  

El passat 26 de juliol del 2019 la Generalitat i el govern municipal 
del PSC van aprovar el nou projecte per desenvolupar el Centre Di-
reccional. L’alcalde de Cerdanyola hauria tingut a les seves mans atu-
rar aquesta aprovació fins a poder tenir un debat polític i ciutadà so-
bre quin hauria de ser el futur d’una zona clau de la ciutat en la qual es 
construiran milers d’habitatges i que canviarà Cerdanyola per sempre. 
Durant el mandat passat, vam treballar perquè el nou barri comp-
tés amb habitatge de protecció oficial en règim de lloguer així com 
per garantir que totes les administracions supramunicipals as-
sumissin la seva responsabilitat, econòmica i ambiental, en la  re-
mediació  dels abocadors Elena i Can  Planas. Tot i els avenços que 
vàrem aconseguir, vam comunicar a la Generalitat que el projecte ne-
cessitava  la aprovació  del Plenari de Cerdanyola i dels veïns i veïnes que 
havien de tenir l’oportunitat d’expressar-se en una consulta ciutadana. 
El govern del PSC ha decidit abandonar aquesta via de debat públic i ha optat 
per l’opacitat, donant llum verda al Centre Direccional durant l’última set-
mana del mes de juliol, sense escoltar a la ciutadania de Cerdanyola i fent cas 
omís a una majoria dels grups municipals que li vam exigir que aturés aquesta 
aprovació fins a haver escoltat la ciutadania i els seus representants públics. 
Des de Guanyem Cerdanyola rebutgem aquesta forma de fer política i de-
manem al govern que enceti un debat amb tota la ciutadania per decidir el 
futur de la nostra ciutat.

                   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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DIÀLEG SENSE RESULTATS

CAL FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ MUCHAS HERIDAS ABIERTAS

A principis d’octubre el Grup Municipal d’ERC va presentar un 
document treballat i rigorós, amb 3 objectius estratègics i més de 
20 propostes per modernitzar les Ordenances Fiscals i atendre les 
necessitats de les persones. El govern només ens ha recollit una de 
les propostes. Cap novetat respecte a la regulació dels pisos buits en 
mans de grans tenidors per poder-los gravar amb un recàrrec si no 
els treuen al mercat. Cap novetat per millorar la taxa de residus car-
regant els costos sobre qui més contamina i menys recicla bonificant 
les bones pràctiques. Ni tan sols sabem si es podrà bonificar la taxa de 
manteniment del cementiri com es va acordar al ple d’octubre.

Ens han presentat els pressupostos, una de les decisions més im-
portants del mandat, a dues setmanes del ple que els hauríem d’apro-
var inicialment, pràcticament sense marge per treballar-los. Hau-
rem de proposar les esmenes abans de la votació definitiva.

El pla d’inversions està poc treballat i hi falten moltes de les pro-
postes que semblaven consensos transversals durant la campanya 
electoral com partides per habitatge social. Falten apostes decidides 
per liderar el futur de la ciutat amb projectes estratègics pel comerç 
local, els polígons industrials, energies renovables...

El diàleg, per ser sincer, ha de fructificar en fets i no en paraules. I a 
ERC se’ns comença a enrampar la ma de tant tenir-la estesa.  
   

        Esquerra Republicana de Catalunya

Desde Ciudadanos (Cs) Cerdanyola anunciamos que de-
jamos de participar en esta revista, al tener un carácter 
meramente propagandístico y con un coste de más de 
30.000 eruos al año que pagamos todos los ciudadanos de 
Cerdanyola.

En un mandato (4 años) serían unos 130.000 euros con 
los que se podría adquirir, por ejemplo, un piso para alqui-
ler de emergencia social.

         

Com en la majoria de ciutats, a Cerdanyola la participa-
ció ciutadana és molt irregular. Encara que els governs 
en tinguin la voluntat, acaben fallant la comunicació, la 
motivació i la interlocució.

  La informació arriba potser a l’associació de veïns, a 
alguna entitat i, cada cop més, a persones voluntariosos 
que fan la seva al marge de les associacions formals. I no 
sempre són una part prou representativa del total de la 
ciutadania afectada, que s’acaba desvetllant, i indignant, 
quan tot ha començat i és difícil fer marxa enrere.

 Ens podríem conformar dient que participa qui vol i qui 
no que no es queixi. Però això és injust i ens priva d’un 
talent i d’unes aportacions que podrien ser importants, 
especialment per centrar els debats.

 Des de Junts per Cerdanyola creiem que és l’hora d’es-
tudiar com articulem noves formes de participació que, 
en lloc d’allunyar la ciutadania, la motivin a ser part ac-
tiva dels debats i les decisions sobre el futur: del seu car-
rer, del seu barri i de la seva ciutat. I tot això, de forma 
serena, argumentada i amb suport tècnic.

 Una proposta: els consells de barri. En parlarem.
                   Joan Sánchez

El nuevo ejecutivo municipal de Cerdanyola, ya ha tenido 
los 100 días de gracia que se le otorga de forma benévola a la 
mayoría de gobiernos, y en este caso no ha sido una excep-
ción. 

Durante estos primeros 100 días, han puesto vendas provi-
sionales sobre las numerosas heridas que había dejado abi-
ertas el anterior gobierno municipal, y que a día de hoy, en 
caso de que no se curen de manera definitiva seguirán san-
grando. 

Las heridas que han necesitado vendaje han sido muc-
has y nadie le puede negar al nuevo gobierno la buena vo-
luntad. Es cierto, que haciendo muy poquito, ya habrán hec-
ho más que las personas que formaban el anterior gobierno. 

La cura definitiva vendrá con los presupuestos del año 
2020 y con su plan de inversiones. Por ello, desde principios 
de septiembre le he trasladado al nuevo gobierno, que esta-
mos dispuestos a ayudar para mejorar Cerdanyola. 

Creo que es urgente que se elabore un plan para mejo-
rar  nuestras aceras, la limpieza y el incivismo que hay 
en la ciudad. Será una exigencia por parte nuestra, que dic-
hos planes se contemplen en los presupuestos del año que 
viene, para que podamos darle el visto bueno. 

                 Manuel Buenaño
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Urbanització parcial del carrer de La Clota
sota el pont de l’AP-7

El PDU metropolità va fer parada a Cerdanyola

C erdanyola va ser el punt de 
reunió de diversos muni-
cipis vallesans per conèi-

xer i donar veu a la ciutadania en 
el PDU metropolità. L’avanç del 
Pla Director Urbanístic (PDU) 
Metropolità es va aprovar el mes 
de març passat amb una proposta 
que recull el conjunt de directrius 
que determinaran com s’han de 
desenvolupar, en els pròxims 
anys, els principals aspectes del 
territori metropolità.

D’una banda es va fer una jor-
nada de participació ciutadana 
de l’àmbit del Vallès que va ser-
vir per contrastar, debatre i fer 
aportacions a les propostes del 
futur Pla Director Urbanístic. 
A banda de Cerdanyola, també 
s’han fet sessions participatives 

El projecte contempla un camí per a vianants i bicicletes connectant la vorera del carrer de La 
Clota amb la vorera del pont que creua el Riu Sec i que uneix Cerdanyola i Badia

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
METROPOLITÀ

Les obres, que compten amb 
un pressupost de 402.294 
euros, contemplen la cons-

trucció d’un camí per a vianants i 
bicicletes de 3 metres d’amplada. 
També es restaurarà e la llera del 
riu Sec mitjançant el desmante-
llament dels horts il·legals que 
ocupen part de l’àmbit del pro-
jecte, la neteja i retirada d’abo-
cament de deixalles i runa i la 
millora del drenatge general de 
la zona.

El projecte, redactat d’acord 
amb els criteris indicats pels tèc-
nics de l’Ajuntament de Cerda-
nyola i de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, ha estat inclòs en el 
Programa d’actuacions i millora 
del paisatge naturals i urbà (PSG), 
adreçat a realitzar inversions en 
espais fluvials metropolitans, re-
cuperació de zones degradades i 
integració d’infrestructures.

El tram del carrer on s’actuarà 
(sota els ponts de l’AP7/B30 i de 
la Renfe) és el vial de connexió 
entre Cerdanyola i Badia. Actu-
alment és una via de dos carrils 
sense voreres ni espai previst per 
a vianants. Amb l’actuació d’ur-
banització parcial s’està cons-

Ca n’Altimira va acollir 
l’exposició ‘Metropolis 
de ciutats’ i un debat 
ciutadà sobre el Pla 
Director Urbanística de 
l’Àrea Metropolitana

a Sant Feliu de Llobregat, Prat 
de Llobregat, Badalona i Bar-
celona. Quan s’acabi el període 
d’informació pública està pre-
vista una sessió de retorn amb la 
recollida dels resultats del pro-
cés.

Metropolis de ciutats
En el marc de la jornada parti-

cipativa, Ca n’Altimira va acollir  
també, durant dues setmanes, 
l’exposició itinerant ‘Metropolis 
de Ciutat’ amb l’objectiu d’acos-
tar el PDU Metropolità d’una 
manera fàcil, didàctica i pedagò-
gica. 

La jornada participativa 
va organitzar-se per 
taules de treball i va ser 
un èxit

truint un camí per a vianants i 
bicicletes millorant així la mobi-
litat entre els dos municipis. El 
projecte també contempla l’am-
pliació de la xarxa d’enllumenat 
actual i una nova xarxa de reg per 
a la correcta implantació de la ve-
getació.

El camí per a vianants i 
bicicletes anirà paral·lel 
al vial que uneix 
Cerdanyola i Badia
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L’Ajuntament realitzarà les obres per posar al 
dia les instal·lacions esportives del Riu Sec
El ple de novembre va aprovar de forma inicial la modificació de la memòria justificativa, projecte 
d’establiment i reglament del servei de la Zona Esportiva Municipal Riu Sec

A mb els informes favora-
bles d’intervenció i de se-
cretaria, el ple de novem-

bre va aprovar la modificació de 
l’establiment del servei de la Zona 
Esportiva Municipal Riu Sec. El 
govern asumirà el cost de les re-
paracions que s’han de fer a les 
insta·lacions perquè aquestes tor-
nin a ser operatives. Una vegada 
enllestides les obres, l’Ajuntament 
treurà a concurs públic la gestió de 
la zona esportiva. Entre les con-
dicions, destacaran dues: la con-
cessió serà per 12 anys i l’empresa 
concessionària haurà d’assumir la 
construcció de 6 pistes més de pà-
del, que se sumaran a les 4 ja exis-
tents i a les 6 de tennis.

Antecedents
La ZEM Riu Sec es va construir 

entre els anys 2014 i 2015 amb una 
aportació de fons FEDER (Euro-
peus) del 50% del cost.  Al 2015 es 
va aprovarl’adjudicació del servei 

al Club de Tennis de Cerdanyola, 
que posteriormente renunciaria.  
Un cúmul de circumstàncies van 
acabar “portant les instal·lacions 
a un estat lamentable’ senyala el 
regidor d’Esports. Óscar Pons. 

El govern anterior va portar al 
ple una nova proposta per recu-
prerar les instal·lacions: licitar el 
servei amb 15 anys de concessió i 
que l’empresa adjudicatària s’en-

La ZEM Riu Sec 
comptarà en un futus 
amb un pavelló i una 
piscina coberta

RESULTATS ELECCIONS 
AL CONGRÉS I SENAT

Els resultats de les Eleccions Generals
La participació va ser del 
75,60%

E l PSC-PSOE va ser la candida-
tura més votada amb un 25,22% 
dels vots (8.248). Per darrera, 

com a segona força amb més vots ha 
quedar ERC-Sobiranistes amb 18,56% 
dels vots (6.069), seguida ECP-Gua-
nyem el Canvi amb 17,74% dels vots 
(5.802), JxCat-Junts 8,09% dels vots 
(2.644), PP 7,83% dels vots (2.559), Cs 
7,03% dels vots (2.298), Vox 6,10% dels 
vots (1.994), CUP-PR 5,17% dels vots 
(1.689), Más País 1,80% dels vots (589) 
i PACMA 1,27% dels vots (415). La res-
ta de candidatures no van superar l’1% 
dels vots. Es van comptabilitzar 242 
vots en blanc i 131 vots nuls.

Gràfic dels resultats de les Eleccions al Congrés dels Diputats a Cerdanyola del Vallès

A Cerdanyola del Vallès i en aquestes 
eleccions al Congrés dels Diputats hi ha-
via un cens total de 43.422 persones i van 
votar 32.829, un 75,60% de l’electorat.

carregués de la reparació de les 
instal·lacions actuals i l’ampliació 
del número de pistes. Finalment, 
aquesta proposta va ser rebutjada 
pel ple al gener del 2019.

Actualitat i futur
Serà l’Ajuntament qui assumeixi 

la reparació i posada al dia de les 
instal·lacions actuals. Seguida-
ment es licitarà el servei amb una 
durada de 12 anys i l’empresa ad-
judicatària construirà les 6 pistes 
més de pàdel durant el primer any.

En el nou projecte, el Club de 
Tennis Cerdanyola tindrà cabuda 
a la Zona Esportiva Municipal Riu 
Sec doncs en la futura licitació del 
servei l’Ajuntament es reservarà 
franges horàries per a la promoció 
del tennis i pàdel.

A més, la proposta d’inversions 
quadriennal del govern contem-
pla la construcció d’un pavelló i 
una piscina coberta a la zona es-
portiva.



    

Les Milles

Cerdanyola en imatges

Aplec de Sant Iscle

FOTOGRAFIES DE XAVIER PASTOR

FOTOGRAFIES DE XAVI OLIVÉ



41a Festa de Sant Martí
FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES
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L'Agrupació Foto-Cine, AFOCER, 50 anys 
fotografiant i testimoniant la vida 
L'entitat de Cerdanyola i Ripollet ha fet 50 anys; 50 anys des que un grup reduït d'amics es van 
començar a trobar al Bar Grau de la ciutat per parlar de la seva afició: la fotografia.

Marquet, Navarro, Do-
mínguez, Moreno... eren 
alguns dels cognoms d'un 

grup d'amics al qual de seguida 
s'afegirien Viltró, Badia, Sierra 
i Rueda, entre d'altres. Es feien 
tertúlies i sortides sempre, segons 
alguns dels socis més antics, com 
Miquel Serra i Paulino Navarro, 
en un ambient de caliu.

L'any 1969 es van produir les pri-
meres trobades de la que aleshores 
es denominava Agrupació Foto-
gràfica de Sardañola, es van or-
ganitzar els primers concursos i es 
va aconseguir un nou espai al Casal 
Parroquial.

Les trobades eren els dissabtes i 
si eren molts es traslladaven al bar 
del Casal. Un dels presidents de 
l'agrupació, Albert Pueyo, indica 
que l'entitat creixia i cada vegada 
s'aconseguien més col·laboracions. 

Fruit dels primers passos va sor-
gir la iniciativa d'organitzar un 
concurs a l'Aplec de Sant Iscle 
amb l'objectiu de testimoniar les 
tradicions cerdanyolenques. El 
primer concurs va ser al 1976. Des-
prés vindrien altres presidents, 
com en Joan Mimó, i altres certà-
mens, com el Pere Viltró (un dels 
socis fundadors), i el Santiago 
Piñol (també soci). 

Nova seu, nou president
L'any 1993 seria clau per a l'enti-

tat en poder traslladar la seva seu 
a l'Ateneu, tal i com ho recorda 

el soci Miquel Alba. Coincidint 
amb aquest canvi començaria una 
trajectòria ascendent ampliant 
activitats i incrementant el nivell 
d'exigència. 

El 1994 entra una nova directiva 
amb Jaume Badia al capdavant. 
Aviat començarien a arribar els 

primers reconeixements com el 
de millor concurs del món per a 
un dels premis més importants de 
l'Afocer, l'Aqüeducte. 

Un saló provincial que va celebrar 
la primera edició el 1969, va ser la 
llavor al 1990 de la Biennal Aqüe-
ducte. El concurs es feia cada ve-
gada més gran pel que fa a la par-
ticipació i al volum de fotografies 
rebudes i de major qualitat tant 
per l'exigència de l'organització 
com dels treballs presentats i del 
llibre que s'editava.

Van ser anys de reconeixement 
per a l'entitat i per als seus fotò-
grafs però les dificultats pressu-
postàries van provocar la desa-
parició del certamen. L'any 2012, 

Alguns dels socis més 
antics de l'entitat última edició, es tancava amb la 

participació de 16 mil fotografies 
de tot el món. 

L'any 2013 Badia deixa el seu càr-
rec després de 30 anys i el substitu-
eix Vicenç Semper. Adaptant-se 
als canvis tècnics i pressupostaris, 
la nova directiva crea el 2013 el 

concurs A Photo Reporter, amb 
uns resultats molt positius, i poste-
riorment, A Video Reporter. 

L'actual president de l'Afocer, 
Josep Manel Requena, conside-
ra que l'entitat es troba avui en un 
bon moment. Amb 200 socis i sò-
cies, les activitats s'han anat diver-
sificant, s'han encetat nous projec-
tes, es mantenen els concursos, els 
cursos i, a més, s'està potenciant 
les tècniques d'impressió i la intro-
ducció en les xarxes socials.     

L'agrupació va néixer fa 50 anys 
de la mà d'un grup d'amics que 
creien en la fotografia i en l'amis-
tat però la constància, el treball i 
la perseverança han fet possible 
aquest aniversari. Tot un èxit.

Pere Viltró, un dels 
socis fundadors de 
l'AFOCER

L'última edició del 'Concurs 
Aqüeducte', al 2012, va rebre      
16 mil fotografies de tot el món
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Espai Infantil, un lloc on s'educa jugant
L'Ajuntament ofereix als infants un projecte vinculat al lleure i l'orientació educativa. 
Les activitats es duen a terme durant tot el curs.

Des del 2015 i durant tot l’any, 
l’Espai Infantil ofereix  un 
servei de lleure adreçat a 

infants d’entre 0 a 11 anys on el joc 
és un element essencial pel desenvo-
lupament en habilitats, competències 
socials i actituds  de l’infant.

El servei es configura d'acord  a dos 
eixos: el tipus de joc i de joguina i 
les edats dels infants. Pel que fa al 
tipus de joc i de joguina, l’equipament 
s’estructura en 4 sales de jocs que són: 

• Sala Backgammon: un espai de 
jocs de taula amb jocs d’atzar, 
d’estratègia, d’observació, i en 
definitiva d’habilitats cognitives. 
També és un espai de foment de 
la lectura. 

• Sala Bastida: dedicada a les ac-
tivitats de construcció i d’experi-

mentació. Jocs a on la psicomoci-
trat fina, la precisió, la paciència, 
i la constància, i sobretot la con-
centració, són elements fona-
mentals. 

• Sala Fireta:  on l’infant pot de-
senvolupar el joc simbòlic, d’imi-
tació i de rols del seu entorn. 

• Sala Acrobàcia: de joc d’expressió 
corporal, de psicomotricitat.  

• El Pati: és l'espai on es realitzen 
jocs d’exterior. Jocs especialment 
de grup, i a on es recuperen i des-

Adreça:
carrer Escoles 5-7
Correu electrònic:
e s p a i i n f a n t i l @ c e r d a ny o l a . c a t 
Telèfon
673 624 530
Facebook: 
Espai-Infantil-728433370607718
Instagram:
espai_infantil

Espai Infantil
cobreixen  jocs “de tota la vida”.  

• Sala de Tallers:  on es realitzen 
activitats especialitzades, com 
ara tallers de  treballs manuals, 
de creació artística, de cuina, de 
robòtica,…

Segons edats 
Pel que fa a les edats, l’Espai Infan-

til s’estructura en tres grups: Els Pi-
carols:  infants que cursen de P3 a P5 
d'educació infantil. Els Barbouques:  
infants de 1r a 4t de primària. I els Si-
tars: de 5è i 6è de primària. En relació 
a l’edat, l’Espai infantil també ofereix el 
servei de Petita Infància, pensat per a 
infants de 0 a 3 anys, 

Per participar a les activitats de l'Es-
pai Infantil cal inscriure's prèviament. 
A més, un cop al mes els infants que hi 
participen poden convidar a un o dos 
amics a "tastar" l’Espai Infantil. També 
es pot aprofitar quan es fan activitats 
obertes al municipi. 

Un servei integrat a la ciutat
L'Espai Infantil està integrat en les 

dinàmiques de la ciutat i participa a les 
festes del Roser de Maig i Sant Martí, al 
Carnestoltes,  Nadal i Setmana Santa. 
A més, les escoles poden visitar les ins-
tal·lacions i fer l'activitat de robòtica 
educativa, que forma part del projecte 
Cerdanyola Educa.

Les escoles poden visitar les 
instal·lacions i fer l'activitat de 
robòtica educativa, que inclou el 
projecte Cerdanyola Educa

Dues instantànies captades durant activitats realitzades a l'Espai Infantil, una a l'exterior i una altra a l'interior (Fotos: Instagram espai_infantil)
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Fridays for future Cerdanyola: “el futur està en 
risc i és a les nostres mans canviar-lo”
Sabedors del món que heretaran, el jovent ha decidit activar-se i passar a l’acció. Volen 
canviar-lo. Parlem amb Lucía del Pino, Amanda Carozzi, Jaume Montes i Andreu Gaya

Els joves impulsors del 
moviment Fridays For 
Future a Cerdanyola 

Tothom pot fer alguna 
cosa per salvar el món. 
Fridays for future ens 

en proposa algunes.
“Per exemple, quan vas a com-
prar portar els tàpers de casa i 
no agafar el plàstic de la para-
da. Això ho estem parlant amb 
l’Ajuntament. Volem parlar 
també amb els comerciants, a 
veure què podem fer conjun-
tament. Una altra proposta 
podria ser emprar bosses de 
tela i acabar amb el plàstic a la 
ciutat”.
En el món dels instituts i es-
coles també es poden fer co-
ses. Amb els bolis, comprant 
recàrregues. “Evites haver 
de comprar tot l’aparell i vas 
recarregant la carcassa que 
tens”.
També podem consumir 
menys carn, comprar aliments 
ecològics, mirar de fer trajec-
tes innecessaris amb cotxe, fo-
mentant el transport públic o 
si vas a caminar per Collsero-
la, endur-te una bossa de tela i 
recollir la brossa que hi trobes. 

Què és Fridays for Future 
Cerdanyola?

És un moviment juvenil, encara 
que no tanquem la porta a ningú, 
que a Cerdanyola del Vallès va 
néixer a finals de juny. Ve de la 
iniciativa Greta Thunberg, que 
és una noia sueca. El moviment 
que ella ha inspirat s’ha anat es-
tenent per tot el món i ha arribat 
a la nostra ciutat.

Quins són els vostres objec-
tius?

Som un moviment que lluita 
contra la crisi climàtica. No no-
més amb petites accions sinó que 
vol prendre una rellevància acti-
va en la política nacional i a tots 
els municipis per començar a fer 
un seguit d’accions que incidei-
xin directament en la lluita con-
tra la crisi climàtica que tant ens 
està preocupant últimament. Al 
final és el nostre futur i ens im-
plica a tots els joves del país.

A Suècia i amb molts d’al-
tres llocs el vostre movi-
ment ha sorprès a la gent 
adulta. Aquí també passa el 
mateix?

Sí. Hi ha interès. Per exemple, a 
la nostra primera assemblea van 
venir algunes persones grans. I a 
la recollida de brossa a Can Coll 

vam trobar molta gent adulta que 
s’interessava per la nostra tasca. 
Ens preguntaven. Alguns es sor-
prenien, ens felicitaven... El que 
fem està creant un impacte ja no 
només els joves sinó els seus pa-
res o a la gent que ens veu a les ac-
cions. S’interessen. És un punt bo 
que hem aconseguit: que la gent 
s’interessi per la causa climàtica i 
estigui en la boca de tothom.

Què li demaneu als nostres 
polítics?

Voldríem implicar-nos en petits 
projectes a la ciutat. Per exemple 
en una campanya per fomentar el 
comerç local. Creiem que és molt 
important que a Cerdanyola i que 
realment, mediambientalment 
és molt sostenible. Ens agradaria 
que Cerdanyola assumís la Decla-
ració d’Emergència Climàtica. És 
simbòlica però va acompanyada 
per una sèrie de mesures que es-
tan establertes a tot Catalunya. 
Ens agradaria que es seguís trac-
tant el tema dels abocadors i que 
no es deixés de banda. És un pro-
blema que té Cerdanyola des de fa 
molts anys, com la Uralita, i s’han 
de seguir tractant molt de prop. 

Què els dieu als joves com 
vosaltres de la ciutat perquè 
s’animin a participar en el 
Fridays for Future?

Els expliquem que cal impli-
car-se perquè sinó ens quedarem 
sense planeta on viure. No cal fer 
grans accions. Reciclant a casa o 
conscienciant als amics i amigues 
també prens un paper actiu. To-
tes aquestes accions sumen i fan 
una gran acció. Es tracta de fer 
veure que cal fer coses perquè po-
dem arribar a no tenir un lloc on 
viure.

ASSEMBLEES OBERTES: DIVENDRES 
TARDA DAVANT L’AJUNTAMENT
TWITTER: F4FCERDANYOLA
FACEBOOK: F4FCERDANYOLA

Accions per 
canviar el món
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Dani Peiró Egea, de 23 
anys, ha aconseguit una 
fita que semblava un 

somni: jugar a la màxima cate-
goria de l’handbol estatal. És la-
teral dret i normalment li agra-
da més atacar que defensar.

El jugador de Cerdanyola va 
fer un salt importantíssim en 
la seva carrera com a jugador 
d’handbol que li va fer canviar 
per complert la seva vida per-
sonal. De fer la seva vida a Cer-
danyola i Sabadell, va marxar 
a més de mil quilòmetres per 
jugar en un equip professional 
d’handbol.

Trajectòria rabent
Fa dues temporades va fitxar 

per l’OAR de Gràcia Sabadell 
i al mes de març d’enguany va 
rebre la trucada del Frigorí-
ficos el Morrazo de Ponteve-
dra, equip de la Liga Asobal. Va 
arribar a un equip que lluitava per 
mantenir-se en la màxima catego-

ria de l’handbol espanyol i ho va 
aconseguir.

Dani Peiró vol ser un jugador 
professional d’handbol sense per-
dre de vista els estudis d’anglès i 
català que desenvolupa a través de 
la universitat a distància. 

Dani Peiró, de Segona Catalana a la
Liga Asobal d’Handbol
Fa dues temporades disputava la fase d’ascens a 1a Catalana amb el Cerdanyola Implant. La 
temporada següent va marxar a l’OAR Gràcia i ara juga al Frigoríficos el Morrazo de Liga Asobal

Dani Peiró fent un 
llançament durant un 
partit de Liga Asobal 
Foto: Instagram          
@daniel.peiro

Aquesta temporada ha reno-
vat amb el Frigoríficos el Mor-
razo de Pontevedra i continu-
arà vivint un somni que pocs 
esportistes poden complir, ser 
professional del seu esport pre-
ferit. 

Primer espai biosaludable a l’aire lliure

L ’Ajuntament ha ins-
tal·lat 6 elements bio-
saludables per fomen-

tar la pràctica d’exercici a 
l’aire lliure i millorar així el 
benestar de la ciutadania. 
Les màquines es troben a 
l’avinguda de la Universitat 
Autònoma, entre la plaça 
d’Europa (plaça de les Ban-
deres del Parc Tecnològic) i 
el carrer dels Boters. Aques-
ta ubicació ha estat l’esco-
llida per la seva proximitat 
a l’itinerari per caminar, 
córrer i anar en bicicleta 
que hi ha paral·lel a la carre-
tera BP1413 de Cerdanyola 

a Sant Cugat i del que cada 
dia en fan ús un elevat nú-
mero de persones.

Les persones usuàries de 
les màquines biosaludables 
poden exercitar les dife-
rents parts del cos com ara 
les espatlles amb la màqui-
na de timó, la força dels bra-
ços amb l’elevador i el rem, 
es pot practicar bicicleta 
estàtica, treballar la cintura 
o repetir el moviment d’es-
quí de fons. Les màquines 
biosaludables permeten fer 
exercici de forma senzilla i 
segura i poden ser utilitza-
des per tota la població.

Fer activitat física regular-
ment aporta benestar a la 
vegada que ajuda a prevenir 
malalties com la diabetis, la 

hipertensió, el sobrepès i 
l’obesitat, els infarts del cor, 
les demències i alguns tipus 
de càncer.

A l’avinguda de la Universitat Autònoma hi ha 
instal·lades 6 màquines per fer exercici físic

Una persona usuària fent exercici a una de les màquines instal·lades
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Servei Local de Català  ..............................
Servei de Medicació  ..................................
Servei d’Ocupació Can Serraperera  ..
Salut Pública  ..................................................
Serveis Social  ................................................
Zona Esportiva Can Xarau ......................

935 808 888
935 808 888 
935 808 888 
935 914 133
935 807 602
935 805 869

935 921 647
935 921 647
935 805 358
670 484 369
936 917 442
935 808 888
935 181 830
935 808 888
936 926 496
936 926 043
935 914 130
935 804 500
935 886 694

935 808 888
934 729 170
935 863 636
935 802 751
935 808 888
935 947 050
935 808 888
935 808 888
936 917 704

Ext. 3164
Ext. 3870

Ext. 3962

Ext. 3765

Ext. 3110

Ext. 3855

Ext. 3730
Ext. 3770

TRANSPORTS
FF.CC.  ................................................................
RENFE Rodalies  ...........................................
SARBUS  ............................................................

Radio Taxi Vallès Occ  ................................

932 051 515
936 918 869
935 806 700
937 279 292
935 802 727
936 924 016
936 925 823 

TELÈFONS D’INTERÉS

Telèfon d’atenció ciutadana  010

DESEMBRE

1 Rovira-Costa
2 VALLS
3 FERRER
4 GALCERAN
5 RAMBLA
6 Rovira-Álvarez
7 Rovira-Pinetons
8 Rovira-Ordis
9 MERINERO
10 ORIGEN
11 SANT ANDREU
12 TORRENTS
13 HIDALGO
14 Rovira-Rincón
15 Rovira-Novell
16 TERUEL

17 PEREIRO
18 RIZAL
19 HIDALGO VALLS
20 C. SELVA
21 Rovira-L’Auditori
22 Rovira-Ordis
23 LLUÍS
24 J. SELVA
25 Rovira-Sánchez
26 Rovira-Costa
27 VALLS
28 Rovira-Ferrer 
29 Rovira-Galceran
30  RAMBLA
31 ÁLVAREZ

CERDANYOLA
Álvarez:  C/Reis (Gal Unicentro)  ...................   936 926 721
Galceran:  Pl. Sant Ramon, 18  ............................   935 808 778
Hidalgo:  Ronda Cerdanyola, 1  ........................   936 922 368
Hid-Valls:  Av. de Canaletes, 11  ..........................   936 925 353
Lluís:  Altimira, 18  ............................................   936 924 708
Ordis:  Av. Rep Argentina,17  ........................   935 807 859
Pereiro:  Av. Catalunya, 49-B  ..........................   935 809 700
Teruel:  C/Sant Ramon, 182  ...........................   936 920 676
Rovira:  Pg. Cordelles, 67  ................................   935 921 399
Sánchez:  C/Santa Rosa, 36-38  .......................   936 923 184
C. Selva:  C/Torrent, 12  ........................................   935 947 430
Torrents:  C/Diagonal, 30  ...................................   935 803 904
Valls:  Av. Catalunya, 17  ................................   936 921 130
Novell:  Ctra. Barna, 216  ..................................   935 947 195
Orígen:  C/Pablo Picasso, 1 local 4  .............   937 687 299

RIPOLLET
Pinetons:  C/Palau Ausit, 1  ..................................   936 917 059
Merinero:  Ctra. Barcelona, 130  .........................   936 920 021
Rincón:  C/Magallanes, 4  .................................   936 920 086
J. Selva:  C/Calvari, 3-5  ......................................   935 809 523
St Andreu:  C/ Sant Andreu, 4  .............................   936 922 326
L’Auditori:  C/ Lluna, 6  ............................................   936 922 590
Costa:  C/ Verge del Pilar, 10  .......................   935 865 426
Rambla:  Rambla Sant Jordi, 89  ....................   936 912 473
Ferrer  Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3  ....   936 922 336
Rizal  C/ Rizal, 1D  ...........................................   935 865 426

+ Farmàcies de guàrdia
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