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Editorial
Benvolgut veí, benvonguda veïna,

Tot i que la situació sanitària no ha millorat amb la velocitat que 
ens agradaria i les mesures per contenir la propagació de la         
COVID continuen sent imprescindibles, la ciutat no s’ha aturat 

en els darrers mesos.
Sense anar més lluny, recentment, en un acte online obert, vam presentar 

el projecte executiu per recuperar la Torre Vermella per a ús dels veïns i veï-
nes de Cerdanyola. Aquesta acollirà pròximament la futura Oficina d’Aten-
ció Ciutadana, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, l’Oficina 
del Voluntariat, l’Oficina d’Atenció Turística de Cerdanyola, així com una 
sala d’actes polivalent. I tot això sense oblidar la recuperació d’un entorn 
enjardinat privilegiat per al gaudi de la ciutadania.

També, en aquests mesos que portem de 2021, hem vist acabada la reur-
banització de Can Xarau, hem compartit amb els veïns i veïnes del barri, la 
proposta d’avantprojecte de millora de la segona fase de Les Fontetes que 
incidirà en la ronda Guinardó i en la plaça Doctor Moragas, així com hem 
donat la benvinguda a fins a quatre nous espais biosaludables a la ciutat, do-
nant resposta al compromís de continuar augmentant les màquines espor-
tives perquè tots els veïns i les veïnes de la ciutat puguin fer fitness al carrer 
sense haver de desplaçar-se grans distàncies des de casa. 

De la mateixa manera, hem vist com els Mercats Municipals, adaptant-se 
als nous temps, posaven en marxa la compra online i el repartiment a do-
micili, garantint l’accessibilitat del producte de proximitat de qualitat; o 
com el mercat Municipal de Les Fontetes, es convertia en el primer mercat 
municipal de Catalunya en posar en marxa un servei gratuït de consignes 
intel·ligents que permet encarregar la compra telefònicament i recollir-la a 
qualsevol hora del dia, sense necessitat que el mercat estigui obert.

Paral·lelament, hem cregut de justícia impulsar des de l’Ajuntament la 
Taula de l’Amiant, a fi de sumar esforços per erradicar els materials con-
tenidors d’amiant a la ciutat, així com donar cobertura a totes les persones 
afectades.

I tot això, sense oblidar-nos de seguir cuidant dels nostres carrers i places, 
en aquesta ocasió ajudant a les persones propietàries de gossos a complir 
la tasca de recollir els excrements, com ja vam fer recentment amb la re-
collida de mobles i voluminosos. Estem convençuts que contribuir a fer de 
Cerdanyola una ciutat cívica en la qual voler viure i conviure és possible de 
la mà de totes i tots.

Seguim!

Apreciado vecino, apreciada vecina,

A pesar de que la situación sanitaria no ha mejorado con la 
velocidad que nos gustaría y las medidas para contener la 
propagación del COVID continúan siendo imprescindibles, 

la ciudad no ha parado en los últimos meses.
Sin ir más lejos, recientemente, en un acto en online, presentamos el pro-

yecto ejecutivo para recuperar la Torre Vermella para uso de los vecinos 
y vecinas de Cerdanyola. Esta acogerá próximamente la futura Oficina de 
Atención Ciudadana, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la 
Oficina del Voluntariado, la Oficina de Atención Turística de Cerdanyola, así 
como una sala de actos polivalente. Y todo esto sin olvidar la recuperación de 
un entorno ajardinado privilegiado para el goce de la ciudadanía.

También, en estos meses que llevamos de 2021, hemos visto acabada la 
reurbanización de Can Xarau, hemos compartido con los vecinos y vecinas 
del barrio, la propuesta de anteproyecto de mejora de la segunda fase de Las 
Fontetes que incidirá en la ronda Guinardó y en la plaza Doctor Moragas, así 
como hemos dado la bienvenida a hasta cuatro nuevos espacios biosaluda-
bles en la ciudad, dando respuesta al compromiso de continuar aumentando 
las máquinas deportivas para que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad 
puedan hacer fitness en la calle sin tener que desplazarse grandes distancias 
desde casa.

Del mismo modo, hemos visto como los Mercados Municipales, adaptán-
dose a los nuevos tiempos, ponían en marcha la compra en línea y el reparto a 
domicilio, garantizando la accesibilidad del producto de proximidad de cali-
dad; o como el mercado Municipal de Las Fontetes, se convertía en el primer 
mercado municipal de Cataluña en poner en marcha un servicio gratuito de 
consignas inteligentes que permite encargar la compra telefónicamente y 
recogerla a cualquier hora del día, sin necesidad que el mercado esté abierto.

Paralelamente, hemos creído de justicia impulsar desde el Ayuntamiento 
la Mesa del Amianto, a fin de sumar esfuerzos para erradicar los materiales 
contenedores de amianto en la ciudad, así como dar cobertura a todas las per-
sonas afectadas.

Y todo esto, sin olvidarnos de seguir cuidando de nuestras calles y plazas, en 
esta ocasión ayudando a las personas propietarias de perros a cumplir la ta-
rea de recoger los excrementos, como ya hicimos recientemente con la reco-
gida de muebles y voluminosos. Estamos convencidos que contribuir a hacer 
de Cerdanyola una ciudad cívica en la cual querer vivir y convivir es posible 
de la mano de todas y todos.

¡Seguimos!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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REPORTATGE

La Torre Vermella acollirà l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania
L’edifici es remodelarà per fer-lo accessible. La planta baixa es destinarà a dependències 
municipals i la primera planta es convertirà en una sala d’actes

La Torre Vermella, situa-
da al carrer de Sant Ra-
mon 122,  es convertirà 

en la seu de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor, 
l’Oficina del Voluntariat i l’Ofi-
cina d’Atenció Turística de Cer-
danyola. A més també acollirà 
altres dependències municipals 
com la centraleta de l’Ajunta-
ment i el Servei de Població. 
Tots aquests serveis s’ubicaran 

a la planta baixa de l’edifici, que 
també comptarà amb una sala 
d’espera, diferents despatxos, 
un punt d’informació, lavabos, 
una sala d’usos múltiples i un 
vestíbul. 
A la primera planta està projec-
tada una sala d’actes que ocu-
parà la nau central de l’edifici i 
també uns lavabos. 
I es recuperarà l’espai del soter-
rani per fer-lo servir de magat-
zem, un espai office per al per-

sonal i també uns lavabos d’ús 
intern. 

Projecte executiu
El projecte executiu de la in-
tervenció a la Torre Vermella 
es va presentar a la ciutadania 
en una sessió emesa pel Canal 
de Youtube de l’Ajuntament de 
Cerdanyola amb la participa-
ció de l’alcalde, Carlos Cordón, 
la regidora de Planificació Ur-
banística, Activitats i Obres 

Vista lateral de la Torre 
Vermella amb l’accés 
directe a l’Oficina de 
Turisme
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REPORTATGE

Dins de la gran varietat de cases 
d’estiueig que es construïren 
a Cerdanyola des de finals del 

segle XIX,  la torre Vermella, que deu 
el seu nom al color dels maons utilit-
zats en las façanes, fou un dels primers 
i més singulars edificis. La seva cons-
trucció s’atribueix a l’arquitecte Gaietà 
Buïgas cap al 1879 com a encàrrec de 
la família Planas i Casals. Al llarg de la 
seva història l’edifici ha patit nombro-
ses transformacions. L’edifici inicial 
tenia forma de creu i era més petit que 
l’actual. Posteriorment es van cons-
truir els quarts laterals per finalment 
dividir l’edifici per la meitat conver-

tint-lo en dos habitatges.
L’edifici presenta un ampli reperto-

ri historicista amb barreja d’elements 
medievals i clàssics. La utilització del 
maó vist l’acosta als edificis que van 
protagonitzar el salt cap al modernis-
me com l’Editorial Montaner i Simón 
projectada el 1879 per Domenech i 
Montaner al carrer Aragó 255 de Bar-
celona, o els diversos edificis de L’Ex-
posició Internacional de 1888 a la 
Ciutadella de Barcelona. La tanca del 
carrer Sant Ramon va ser construïda 
amb la mateixa tècnica d’obra vista de 
maó ceràmic i reprodueix elements 
presents a la casa.

De torre d’estiueig a edifici catalogat

Públiques, Eulàlia Mimó, i l’equip 
d’arquitectes redactors del projecte 
executiu, Juan Ignacio Eskubi, Núria 
Turró, Jordi Ros  i Jordi Sutrias. 
En aquesta sessió es va informar de la 
diagnosi prèvia realitzada per detec-
tar les patologies d’un edifici que al 
llarg dels anys ha patit moltes trans-
formacions i intervencions. A partir 
d’aquesta diagnosi s’ha pogut definir 
quins elements es poden conservar, 
com reforçar l’estructura i quines ac-
tuacions cal dur a terme.  Jordi Su-
trias indicava que es conservaran el 
màxim d’elements decoratius com 
dibuixos, sanefes, fusteria, paviment 
hidràulic... En aquesta línia Eulàlia 
Mimó destaca que la Torre Vermella 
és un edifici emblemàtic de la ciutat 
i recorda que està catalogat com a Pa-
trimoni Municipal, per aquest motiu 
“s’ha intentat posar en valor tot el 
que té interès patrimonial d’un l’edi-
fici  que volem que sigui d’ús obert a la 
ciutadania”.
L’alcalde, Carlos Cordón, destaca que 
“el més important és la recuperació de 
l’espai per a ús per a la ciutat”. Cordón 
avança també que les obres comença-
ran a l’estiu d’aquest any i la previsió 
és que s’allarguin durant un any.
El pressupost del projecte és                              
d’ 1.335.000 euros.

Un entorn privilegiat
Es mantindran els elements més característics del jardí i es 
farà un accés a l’edifici des de la plaça de la Torre Vermella

Més atractiu encara que l’edifici és 
el seu entorn urbà. La Torre Ver-
mella està situada entre el carrer 

de Sant Ramon i la plaça de la Torre Ver-
mella. 
La part de la tanca modernista que deli-
mita el terreny amb el carrer Sant Ramon 
es mantindrà i desapareixerà la reixa ac-
tual del passatge que connecta els dos 
espais urbans (carrer Sant Ramon i plaça 
de la Torre Vermella) obrint així el jardí 
sense cap barrera arquitectònica.
Jordi Ros, arquitecte de l’equip redactor 

del projecte executiu, explica que “el so-
lar té una zona enjardinada amb alguns 
elements que cal conservar”. L’olivera 
que es troba a la cantonada del carrer 
de Sant Ramon i el passatge es vol man-
tenir com un espai d’ombra. També es 
conservarà l’estructura de columnes que 
formen una pèrgola geomètrica  i es recu-
perarà la bassa de pedra que hi ha a la part 
posterior. I hi haurà un quart element,           
actualment absent, que serà l’accés a 
l’edifici que es construirà mitjançant una 
rampa a la cantonada que dona a la plaça.

SESSIÓ INFORMATIVA
DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA

TORRE VERMELLA

Dibuix de la Torre Vermella vista des del Carrer de Sant Ramon

Imatge de les fitxes de l’edifici original de la “Torre Vermella” 
trobades a l’arxiu del col·legi d’arquitectes
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HABITATGE

El ple de l’Ajuntament va 
aprovar, a la sessió ordi-
nària de febrer, de forma 

inicial el Pla Local d’Habitatge 
(PLH) sense cap grup en contra. 
ERC, Guanyem i PP es van abste-
nir i PSC, Cs, ECP i JxC van votar 
a favor. El següent pas ha estat 
exposar-lo a informació pública 
per després resoldre les al·lega-
cions que hi pugui haver i poder 
aprovar-lo de forma definitiva.

La redacció del Pla es va iniciar 
el 2018 amb el govern de Com-
promís per Cerdanyola i al 2019 
es va adjudicar la seva redacció 
a l’empresa D’Aleph que al ge-

Panoràmica de Les 
Fontetes, un dels 
barris amb més 
densitat de població 
de la ciutat

ner de 2020 presentava la seva 
diagnosi. Pepi Rivera, regidora 
de Serveis Socials, feia durant la 
seva intervenció al ple un agra-
ïment públic al govern anterior 
destacant que “hem recollit el 
llegat de la feina iniciada culmi-
nant un projecte que creiem po-
sitiu per fomentar les polítiques 
d’habitatge de la nostra ciutat”. 

Per a la regidora de Serveis 
Socials “el document del PLH 
és el punt base per a les políti-
ques d’habitatge, un full de ruta 
que ens permetrà actuar en una 
de les problemàtiques que més 
afecta la societat actual”

Aprovat de forma inicial el Pla Local d’Habitatge
El pla estableix els fonaments de les polítiques d’habitatge, els objectius, les estratègies i una 
proposta de gestió que ha de marcar des del període actual fins a 2026

Objectius
Satisfer les necessitats d’habi-

tatge generades dins el context 
econòmic actual tant generals 
com específicament socials

L’adequació de l’oferta assequi-
ble a les necessitats calculades 
en el document

L’optimització de la qualitat del 
parc i les seves condicions d’ús

El reforç dels recursos humans 
en matèria d’habitatge

L’increment i rendibilitat soci-
al del sòl públic destinat a habi-
tatge

Estratègies
Generació de nous contingents 

d’habitatge, especialment asse-
quibles

Establiment de línies de fona-
ment de la rehabilitació

Establiment de línies de detec-
ció d’habitatges buits

Establiment de línies d’inspec-
ció, detecció i reallotjament de 
casos de sobreocupació

Enfortiment de l’estructura 
dels recursos destinats a habitat-
ge

Exploració de les possibilitats 
de continuar augmentant el pa-
trimoni municipal de sòl i habi-
tatge

Alhora, el PLH també conté 47 
actuacions que permetran cons-
truir les estratègies que portin 
a arribar als objectius, entre les 
quals cal destacar: L’accés a l’ha-
bitatge assequible. El foment de 
la rehabilitació i millora del parc 
privat. La promoció i qualificació 
de l’habitatge protegit. L’amplia-
ció del patrimoni municipal. La 
gestió i execució del sòl residen-
cial. El seguiment i avaluació de 
la política d’habitatge

Pepi Rivera va destacar aquesta 
darrera actuació com la més im-
portant de totes.

L’Oficina Municipal d’Habitatge 
ofereix atenció per whatsapp
El número per contactar per 
whatsapp és el 607 852 981

Les persones usuàries de l’Oficina 
Local d’Habitatge poden remetre 
els seus dubtes de manera àgil i 

còmoda escrivint un missatge de Whats-
app al 697 85 29 81 dins l’horari habitual 
del servei i es respondrà a través d’aquest 
mateix mitjà.

El servei d’atenció per Whatsapp es tro-

ba disponible de dilluns a divendres de 
9h a 14h. Les consultes realitzades fora 
d’aquest horari s’atendran al següent dia 
laborable.

DOCUMENT PLA LOCAL HABITATGE 
APROVAT INICIALMENT
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El perro va  conmigo es el lema 
principal  de la campaña de 
concienciación ciudadana 

dirigida a las personas propietarias 
de perros que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento. El objetivo es mante-
ner la ciudad limpia y a la vez dar a 
conocer el problema de salubridad y 
convivencia que provoca el abando-
no de los excrementos y pipis de los 
perros en la vía pública, parques, jar-
dines, fachadas y mobiliario urbano.

El alcalde, Carlos Cordón, insis-
te en la prioridad del gobierno en el 
mantenimiento del espacio público 
y explica que la campaña ‘El perro va 
conmigo’ es una muestra más de la 
voluntad de mejorarlo.  Por su par-
te, la regidora de Espacio Público, 
Servicios Urbanos y Mantenimiento 
de Proximidad, Eulàlia Mimó, espe-
ra que la campaña ayuda a “fomen-
tar el comportamiento cívico entre 
las personas propietarias de perros 
para que sean responsables y actúen 
manteniendo limpias las calles, par-
ques...”

Material
Durante la campaña, que comenzó 

a finales de marzo y se alargará hasta 
finales de abril, se están repartiendo 
3.000 kits a las persones propietarias 
de perros. El kit contiene una bolsa 

El Ayuntamiento fomenta el comportamiento 
cívico entre las personas propietarias de perros
Durante la campaña ‘El perro va conmigo’ se están repartiendo kits para ayudar a las persones 
propietarias de perros a cumplir con la tarea de recoger las cacas y limpiar los pipis

de algodón con el lema ‘Yo quiero las 
calles limpias’. Dentro de ésta hay un 
díptico informativo, un dispensador 
de bolsas hecho con material ecoló-
gico, un paquete de bolsas biode-
gradables y una botella reutilizable 
para mezclar agua y vinagre. Eulàlia 
Mimó explica que la mezcla de estos 
dos líquidos ayuda a diluir el impacto 
que generan los pipis de los perros en 
la vía pública y el mobiliario urbano. 
Mimó también pide la colaboración 
de las personas propietarias de per-
ros para mantener la ciudad limpia y 
sin malos olores.

Reparto de kits
El reparto de los kits lo realizan 

educadores ambientales que tam-
bién divulgan las buenas prácticas 
que se deben seguir a la hora de pase-
ar a los perros. 

Los informadores se desplazan a 
diferentes zonas de la ciudad los               
jueves y viernes de 17h a 21h. Además, 
los fines de semana y en horario de 
mañana de 9h a 13h instalan un punto 
fijo de información. Hasta ahora han 
estado en los barrios de Serraparera, 
Fontetas, Canaletas y en  la plaza del 
Parc de les Alzines, frente al Mercado 
Municipal de Serraparera, en la plaza 
del Pi de Bellaterra y en la plaza del 
Abat Oliba.

Ordenanza

La Ordenanza de Vía Pública, 
Medio Ambiente y Convi-
vencia Ciudadana  del Ayun-

tamiento de Cerdanyola establece 
que se ha de evitar que los animales 
domésticos dejen sus deposiciones 
en la calle y cualquier otra acción 
que ensucie la vía pública o parques 
y jardines. Que de cualquier acción 
que ensucie el espacio públic, pro-
ducida por animales domésticos, 
serán directamente responsables 
las personas mayores de edad que 
los conduzcan y, de forma subsida-
ria, sus propietarios. En caso de de-
posición accidental del animal en 
la vía pública, el conductor de éste 
está obligado a recoger y retirar los 
excrementos. Las deposiciones re-
cogidas se han de depositar de for-
ma higiénicamente aceptable en las 
bolsas de basura domiciliarias o en 
las papeleras en bolsas impermea-
bles perfectamente cerradas.

Se considera una infracción el   
hecho de dejar las deposiciones de 
los animales domésticos en la vía 
pública y la multa aplicable es de 60 
euros. 

Imagen de la campaña ‘El perro va conmigo’ Eulàlia Mimó i Carlos Cordón durante la presentación de la campaña a los medios de comunicación
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LA TAULA DE L’HABITATGE, UN 
INSTRUMENT VITAL PER DESENVOLUPAR 

EL PLA LOCAL D’HABITATGE

PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT

HABITATGE DIGNE PER A TOTHOM

En el darrer ple de març hem aprovat el Pla d’Actuació 
Municipal, conegut com a PAM. Es tracta del recull dels 
principals objectius de l’acció de govern d’aquest man-
dat adaptant-los a la realitat COVID. Des de l’equip de 
govern, estem convençuts que la missió de l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès ha de ser treballar pel benes-
tar de la ciutadania mitjançant una gestió responsable, 
transversal, transparent i propera que doni resposta a les 
necessitats i anhels de la ciutadania, a fi de garantir uns 
serveis públics d’excel·lència sota criteris d’igualtat i co-
hesió social. Hem d’aconseguir que Cerdanyola esdevin-
gui una ciutat viva i referent en l’àmbit del coneixement, 
una ciutat on tothom pugui desenvolupar el seu projecte 
de vida en igualtat d’oportunitats. Des de l’Ajuntament 
treballem per una ciutat justa socialment, per una Cer-
danyola ciutat del coneixement, per una Cerdanyola 
amable i sostenible de la qual sentir-se orgullosos i en la 
qual viure i conviure. I ho continuarem fent amb un go-
vern al servei de les persones, que cerca l’excel·lència en 
la gestió. 

El passat ple de Febrer es va aprovar el Pla Local de l’Habitatge 
de Cerdanyola. Com és sabut, un dels punts essencials del nos-
tre programa electoral del 2019 era la constitució d’una Taula de 
l’Habitatge i per això es va incloure en l’acord programàtic inicial 
acordat amb el PSC quan es va engegar l’actual mandat.

El pla ara aprovat, és un pla molt tècnic  però necessita del pla 
polític per posar-lo en marxa i desenvolupar-lo a través de la cre-
ació de la Taula d’Habitatge i de la  participació i el debat demo-
cràtic de tots els seus integrants perquè és urgent  pal·liar aquest 
gran problema que és l’accés a l’habitatge a la nostra ciutat. Cal 
voluntat política per fer les propostes que trobem a faltar en el 
pla: incorporació de cooperatives d’habitatge en mode de cessió 
de terrenys, l’observatori del pla, la creació d’un cens de pisos 
buits, nous mètodes de ràpida construcció tipus contenidors o 
modulars. Millorar el parc públic de l’habitatge,  fer respectar el 
tant per cent de vivenda Protegida en cada gran promoció, ga-
rantir pisos suficients d’emergència social, vetllar pel compli-
ment de lleis que regulin el lloguer, ajudes directes a posar as-
censors a pisos que no en tinguin, ordenances fiscals que gravin 
les cases i pisos buits de grans tenidors. Tot això  es pot abordar 
a la taula per l’habitatge. Demanem la mateixa voluntat política 
que ha calgut per impulsar la recent formada Taula de l’amiant, 
llargament reclamada i de la que en formem part.

A finals de febrer es va aprovar al ple el Pla Local d’Ha-
bitatge que es va iniciar el passat mandat, de la mà de 
Compromís per Cerdanyola.

Des de Guanyem Cerdanyola pensem que el PLH ha de 
treballar de la mà dels veïns i veïnes de la nostra ciutat i 
les entitats referents amb el tema. Aquests són qui real-
ment coneixen el dia a dia de moltes persones en situa-
ció de vulnerabilitat i són en moltes ocasions qui fan una 
primera actuació en cas de crisi. A més, aquest nou pla ha 
de tendir a facilitar la vida de la gent i no pas a fer asse-
nyalar pisos ocupats i sobreocupats, perseguint així als 
més vulnerables i augmentant la mala convivència. Tam-
bé trobem a faltar que es marquin multes a les entitats 
bancàries i fons voltors que s’embutxaquen els nostres 
diners amb els preus abusius del lloguer.

Així doncs, esperem que el govern treballi perquè el Pla 
Local d’Habitatge esdevingui una veritable eina sota els 
valors de la justícia social i econòmica, com havíem pro-
jectat amb el govern de Compromís per Cerdanyola i que 
és el que necessita la ciutat.

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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ERC AL TEU BARRI

UNA CIUTAT REFERENT
EN LA LLUITA CONTRA L’AMIANT SON NECESARIASNUEVAS AYUDAS

Davant del greu deteriorament dels barris i les múlti-
ples queixes que ens arriben en aquest sentit, les regido-
res i regidors d’Esquerra Republicana ens hem organitzat 
com a regidors de barri i realitzarem visites presencials 
a tots ells abans de l’estiu. Els recorreguts seran públics 
i es faran conjuntament amb associacions i entitats de 
cada zona d’acord amb les demandes d’aquestes. L’objec-
tiu és recollir de manera sistemàtica les queixes veïnals i 
les propostes de millora per elaborar un document amb 
el diagnòstic de la situació i necessitats dels diferents 
barris de la ciutat de forma objectiva, coherent i en estret 
contacte amb la realitat que s’hi viu.

Si algú està interessat en participar a alguna de les visi-
tes o vol fer arribar algun tema específic, es pot adreçar 
als correus electrònics de les regidores i regidors d’ERC 
o al correu cerdanyola@esquerra.cat. Els recorreguts es 
faran aprofitant el bon temps, a l’aire lliure, en grups re-
duïts i mantenint totes les mesures de protecció necessà-
ries per la COVID-19.

Desde Ciudadanos (Cs) Cerdanyola llevamos años sin parti-
cipar en esta revista,  debido a su carácter meramente propa-
gandístico y que tiene un coste de más de 30.000 euros al año 
que pagamos todos los ciudadanos de Cerdanyola.

Dejar de malgastar dinero en este tipo de revistas con fines 
partidistas permitiría disponer de más recursos para mejorar 
regidorias cómo la de servicios sociales, y para apoyar a nues-
tras empresas y autónomos, especialmente a los vecinos y ve-
cinas que se encuentran en paro en momentos de crisis econó-
mica como el actual.

Cómo siempre, pedimos máximo cuidado y conciencia para 
conseguir acabar con esta pandemia , también enviamos nu-
estros mejores deseos para todos y todas aquellos que día a día 
trabajan para hacer frente a la pandemia, a los trabajadores y 
autónomos afectados por la crisis económica, a familiares y 
amigos de los fallecidos por la COVID-19 y al conjunto de la 
ciudadanía por su comportamiento cívico y su esfuerzo ingen-
te para superar estos momentos tan difíciles que nos ha tocado 
vivir.

Ja s’ha constituït la Taula per al Desamiantat, una pro-
posta de Junts a l’acord amb el govern municipal per al 
pressupost, on també vam incloure fer el mapa de l’ami-
ant de i una campanya de conscienciació. Rescatàvem 
així dues mocions del mandat anterior, que descansaven 
al calaix de les mocions aprovades.

La Taula inclou els grups polítics, personal municipal, 
persones expertes i afectades, i entitats, amb l’objectiu 
comú de deixar de ser la ciutat de l’amiant.

Les propostes de Junts per a la Taula són, amb l’estudi a 
la mà, elaborar un calendari de desamiantat d’espais pú-
blics i fomentar el dels privats, fent-lo el menys gravós 
possible per a la ciutadania; habilitar un punt d’atenció, 
i reclamar a l’ICS la creació d’un registre de persones 
afectades, així com la ubicació d’una consulta específica 
al CAP II per a la patologia de l’amiant.

Volem que Cerdanyola sigui un referent en la lluita con-
tra aquest material que tant de dolor ha provocat i que, 
malauradament, seguirà provocant. Evitar noves afecta-
cions a partir d’ara sí que depèn de nosaltres. 

                                                                
    Joan Sánchez Braut

En Cerdanyola las ayudas que anunció el gobierno municipal 
a bombo y platillo para los autónomos y diferentes sectores 
que han sufrido la crisis de la pandemia, han llegado muy tarde 
y después de mucho papeleo. 

A día de hoy, dicha convocatoria ya está cerrada y no se ha re-
partido ni el 50% del dinero presupuestado, cuando muchos 
negocios, sobretodo el de la restauración, han sufrido medidas 
muy abusivas de cierre, por parte de la administración compe-
tente en la apertura. 

Es más necesario que nunca volver a realizar una nueva con-
vocatoria de ayudas COVID para autónomos, empresas y fa-
milias que han sufrido y siguen sufriendo a día de hoy el cierre 
de sus negocios, horarios reducidos de apertura o ERTE’s y 
analizar los fallos que ha podido cometer el Ayuntamiento a la 
hora de gestionar dichas ayudas, para que en esta nueva con-
vocatoria puedan llegar al máximo de personas. 

Debemos recordar que si las pequeñas y medianas empresas 
no reciben ayudas inmediatas por parte de las administraci-
ones competentes, muchas de ellas se verán obligadas a pre-
sentar un concurso de acreedores, tal y como nos ha recordado 
recientemente el Colegio de Gestores Administrativos.  

                                                             
             Manuel Buenaño

NO PARTICIPAMOS DE LA REVISTA
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La convocatòria disposa 
d’una quantitat inicial de 
540.000 euros i està  adre-

çada als i les alumnes d’escoles 
bressol municipal, llars d’infants, 
centres d’educació infantil, primà-
ria i secundària obligatòria i edu-
cació especial empadronats/des al 
municipi de Cerdanyola del Vallès. 

L’objecte de la convocatòria és 
l’atorgament d’ajuts individu-
als per llibres i material escolar, 
equips informàtics personals, 
llicències digitals, llars d’infants 
i escoles bressol, assistència a co-
lònies.

Oberta la convocatòria de les 
Beques Escolars 2021-22
Aquest any, el termini per presentar les sol·licituds és més ampli i 
s’allargarà fins al 21 de juny prioritzant el sistema telemàtic 

Aquest curs són 5 les esco-
les que participen en la 
Cultura Emprenedora a 

l’Escola, un projecte de la Dipu-
tació de Barcelona que busca re-
forçar valors com la solidaritat, la 
igualtat d’oportunitats i l’equitat. 
I en aquests valors coincideixen 
tots i totes les representants de 
les cooperatives, que destaquen 
el treball en equip com el prin-
cipal aprenentatge del projecte. 
També fan referència a la resolu-
ció de conflictes, parlar en públic 
i respectar totes les idees.
Fins ara, les cooperatives s’han 
constituït, han escollit el seu 
logo, el seu nom i els prototips 
dels productes que a partir d’ara 
començaran a fabricar amb les 
aportacions inicials que han fet 
cadascuna de les persones sòci-
es (alumnes) de la cooperativa. 
L’objectiu final és poder vendre 
aquests productes en un mercat 
que reunirà a totes les cooperati-

ves, sempre que la situació sani-
tària ho permeti. Part dels diners 
recaptats amb la venda dels pro-
ductes els donaran a les ONGs 
que les mateixes cooperatives 
hagin escollit.

Imatge del projecte 
Cultura Emprenedora a 
l’Escola

El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola 
compta amb 10 Cooperatives a Cerdanyola
Les cooperatives ja tenen nom, logotip i els prototips dels productes que ja estan fabricant els 
productes per vendre, si la COVID ho permet, en un mercat conjunt

Presentació sol·licituds
Les sol·licituds es poden pre-

sentar telemàticament amb 
caràcter preferent, mitjançant 
la Seu Electrònica del web de 
l’Ajuntament. 

També es poden presentar 
presencialment, en aquells ca-
sos que no sigui possible la pre-
sentació telemàtica. En aquest 
cas, s’ha de demanar cita prèvia, 
durant la franja horària de 9h a 
14:30h de dilluns a divendres, 
per tal d’evitar aglomeracions 
i respectar la distància mínima 
de seguretat. La cita s’haurà de 
demanar al 93.580.88.88 Exten-
sions 3772 i 3770 o bé sol·lici-
tar-la directament al web mu-
nicipal.

ACCÉS SEU ELECTRÒNICA
BEQUES ESCOLARS

INFORMACIÓ
COOPERATIVES ESCOLARS

Cooperatives
Recicladors 5è, SCCL

Escola Collserola

Cooperativity, SCCL

Escola Les Fontetes

Nofpooc, SCCL

Escola Les Fontetes

Serracinca, SCCL 

Escola Serraperera

Becapi, SCCL

Escola Serraperera

Electrobots, SCCL 

Escola Serraperera

Big Family, SCCL

Escola Xarau 

Animania, SCCL

Escola La Sínia

CooperArt, SCCL

Escola La Sínia

Cooperclass, SCCL

Escola La Sínia

Enguany el termini de presentació de sol·licituds és més ampli
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Acabada la reurbanitzación de Can Xarau
La nueva fase de actuación ha mejorado los accesos a las instalaciones del CEM Can Xarau y ha 
permitido la remodelación de un tramo de la calle Camelias

Las obras de reurbanización 
de Can Xarau, que comen-
zaron en julio del año pasa-

do, finalizaron a finales de marzo. 
Las actuaciones han incluido el 
derribo de la planta superior del 
edificio que había entre el pabe-
llón y el parque Xarau permiti-
endo abrir las vistas de esta parte 
elevada. También se ha remode-
lado el tramo de la calle Camelias 
entre Santa Ana y Maleza. Esta 

Fotografía actual 
de la plaza frente el 
pabellón (calle Santa 
Ana con Camelias)

actuación ha permitido eliminar 
las barreras arquitectónicas y ha 
transformado la calle en un es-
pacio amable para los peatones. 
También se ha aprovechado para 
sustituir el alcantarillado de la 
calle.
La reurbanización ha incluido 
actuaciones en las instalaciones 
de servicios del pabellón y la re-
modelación de la plaza triangular 
de la calle Santa Ana eliminando 

todas las barreras arquitectóni-
cas de las salidas de emergencia 
del pabellón.
Las obras han permitido con-
truir nuevos accesos al parque 
Xarau desde el paseo de la Riera 
y mejorar la mobilidad del sector 
consolidando accesos que pre-
sentaban dificultades para las 
personas con mobilidad reduci-
da de todos los itinerarios para 
llegar a la piscina y gimnasio del 
CEM Can Xarau.

Actuaciones desde el 2014
El proyecto de reforma y mejora 
de la isla de Can Xarau comenzó 
en el 2014 abriendo al público el 
gran espacio ocupado por el anti-
guo campo de futbol, actual par-
que. A partir de entonces se han 
llevado a cabo diferentes proyec-
tos ejecutivos de obras. Estas fa-
ses han permitido reurbanizar 
la plaza central de acceso desde 
la calle Camelias, cubrir una de 
las pistas exteriores, la reforma 
de La Boina, la sustitución de la 
cubierta del pabellón y la adecu-
ación de un equipamiento en edi-
ficio de servicios.

Sigue la mejora del 
barrio de Las Fontetas

Imagen simulada de 
la ronda Guinardó 
reurbanizada

La II fase de la 
reurbanización afectará 
a la ronda Guinardó y a 
la plaza Doctor Moragas

La principal característica 
de la II fase de la reurba-
nización  del barrio es pe-

atonalizar y eliminar las barre-
ras arquitectónicas actuales. 
La ronda Guinardó, desde la 
calle Pineda hasta la pl. Doctor 
Moragas, será de sección única, 
las aceras y la calle estarán a la 
misma altura. La elimininación 

de las escaleras actuales hará 
que la calle sea un espacio ac-
cesible y permitirá un uso cívi-
co y comercial de los locales de 
la planta baja de los edificios.
La actuación en la plaza Doctor 
Moragas tiene como objetivo 
consolidarla como un espacio 
verde del barrio convirtiéndola 
en un lugar cívico-comercial de 
organización interna, mejoran-
do su conectividad perimetral. 
Para conseguirlo se plantea una 
plataforma única a nivel de edi-
ficación y la eliminación de las 
jardineras perimetrales. Se au-

mentará el pavimento drenan-
te, se plantarán nuevos árboles 
y se instalará nuevo mobiliario. 
en la plaza.

VÍDEO DE LA SESSIÓ
INFORMATIVA DEL PROJECTE



Dia Internacional de les Dones

Cerdanyola en imatges FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES

Nous espais biosaludables



Exposició Deesses Oblidades

Exposició SomHistòria

Plans Ocupació
FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES
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Els mercats municipals de la ciutat ofereixen 
el servei de compra online
Els dos mercats també posen a disposició de la seva clientela el repartiment a domicili i s’han 
sumat a la iniciativa ‘Too Good To Go’

El Mercat de Serraperera i el Mer-
cat de Les Fontetes segueixen 
adaptant-se als nous temps. La 

pandèmia provocada per la COVID-19 
ha fet canviar els hàbits de gran part 
de la població que ha incrementat les 
compres online. Des dels mercats mu-
nicipals es vol facilitar comprar als seus 
establiments sense la necessitat de fer-
ho de forma presencial i cada mercat 
ha posat en marxa un web. En aquest, 

es pot accedir al llistat de parades de 
cada mercat, respectivament. Algunes 
parades ja ofereixen l’opció de comprar 
online i unes altres de moment oferei-
xen la possibilitat de fer la comanda per 
telèfon.

Exterior del Mercat Municipal de Les Fontetes

MERCAT MUNICIPAL LES FONTETES

MERCAT MUNICIPAL SERRAPERERA

 botiga.mercatfontetes.cat

 botiga.mercatserraperera.cat

Consignes intel·ligents al 
Mercat de Les Fontetes
Les consignes permeten 
encarregar la compra 
telefònicament i recollir-la 
a qualsevol hora del dia, 
sense necessitat que el 
mercat estigui obert

El Mercat Municipal de Les 
Fontetes segueix adap-
tant-se a les necessitats de 

la seva clientela i s’ha convertit 
en el primer mercat municipal de 
Catalunya en posar en marxa el 
servei gratuït de consignes intel-
ligents. Aquestes permeten fer la 

compra per telèfon i recollir-la a 
les consignes a l’hora que es vul-
gui ja que estan disponibles les 
24 hores del dia. La persona que 
hagi realitzat la compra rep un 
codi al mòbil per obrir la porta 
exterior i pot recollir l’encàrrec 
introduint el propi número de 
telèfon al sistema central de les 
consignes. Això fa que s’obrin les 
taquilles enllaçades al número de 
telèfon introduït.
A més, hi ha una plaça d’aparca-
ment just davant la porta exclu-
siva per a les persones que van a 
recollir la compra a les consignes, 

que estan instal·lades a l’accés del 
mercat de la plaça de Velázquez.
Si es produeix qualsevol canvi 
de temperatura o problema, les 
portes de les consignes afectades 
queden bloquejades garantint 
sempre la qualitat dels aliments i 
el servei tècnic queda avisat.

L’accés a les consignes 
es fa per l’entrada de 
la plaça de Velázquez

Interior del Mercat Municipal de Serraperera

Too Good To Go

T ots dos mercats  s’han unit 
a la iniciativa ‘Too Good To 
Go’, una aplicació mòbil que 

fa d’intermediari entre els restau-
rants i les botigues i els consumidors 
finals, posant a la venda productes o 
aliments que no s’han venut durant el 
servei.
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L’Ajuntament impulsa la Taula de l’Amiant
L’objectiu de la Taula és la de sumar esforços per erradicar els materials contenidors d’amiant a 
la ciutat, així com donar cobertura a totes les persones afectades

El passat 11 de març, va tenir lloc la 
constitució de la Taula de l’Amiant 
de Cerdanyola del Vallès, presidi-

da per l’Alcalde Carlos Cordón i amb la 
participació de l’expert en l’àmbit, el Dr. 
Josep Tarrès. 
L’objectiu d’aquesta taula és la de sumar 
esforços per erradicar els materials con-
tenidors d’amiant a la ciutat, així com do-
nar cobertura a totes les persones afecta-
des.
A fi d’iniciar els treballs que consensuïn 
i defineixin noves actuacions en l’àmbit, 
la Taula va acordar la constitució d’una 
Comissió Tècnica. També s’ha habilitat 
una adreça de correu electrònic taulaa-
miant@cerdanyola.cat a través de la qual 

qualsevol ciutadà o ciutadana podrà fer 
arribar les seves propostes així com ma-
nifestar el seu interès a participar de pro-
peres sessions.

El fibrociment
A Cerdanyola del Vallès es va instal·lar el 
1907 la primera i més gran fàbrica de fi-
brociment de tota Espanya, la qual va es-
tar activa durant 90 anys. L’amiant a més 
de provocar diverses patologies, algunes 

d’elles molt greus com la fibrosi pleural o 
l’asbestosi, estudis científics han demos-
trat que es tracta d’un cancerigen de pri-
mer ordre que contamina per via inhala-

tòria, sent l´únic causant de la totalitat de 
mesoteliomes així com d’un 10-15% dels 
càncers de pulmó i d’alguns càncers de 
laringe i esòfag. A més s’estima que més 
del 70% de l’amiant instal·lat al país ha 
arribat al final de la seva vida útil .

Cerdanyola va acollir durant 90 
anys la primera i més gran 
fàbrica de fibrociment d’Espanya

Cerdanyola Més Que Lletres
El programa es va iniciar amb el Dia Mundial de la Poesia i s’allargarà fins a Sant Jordi, s’adaptarà 
a la realitat de la pandèmia amb la finalitat de realçar les lletres i la literatura a la ciutat

La literatura, en les seves 
diverses formes i suports, 
està sent la protagonista de 

la vida cultural de la ciutat des del 
Dia Mundial de la Poesia fins al 
23 d’abril, dia de Sant Jordi.
L’Ajuntament ha proposat el 
programa Més Que lletres, inte-
grat per una vintena d’activitats 
diverses al voltant de la literatu-
ra adreçades a tots els públics. 
En funció de l’evolució de la 
normativa sanitària es decidirà 
si es fan les tradicionals parade-
tes de roses i llibres a l’indret on 
es muntarien. Diverses floris-
teries i llibreries proposaran a 
la ciutadania que ho vulgui, fer 
arribar la rosa i el llibre allà on 
pertoqui.
Fins ara s’ha celebrat el Dia 
Mundial de la Poesia amb l’ac-
tivitat d’homenatge ‘Asseu-te 
amb la poesia’  al poeta Joan 
Margarit. També al març es va 
celebrar la sessió del Cafè amb 
Lletres amb Maria Dolores Ro-
mero Casanova, que va presen-
tar el poemari ‘Bijuteria’

2a Trobada de Tales Trucks
Les caravanes dels contes visitaran 
la  ciutat el 17 d’abril, d’11 a 20h, a 
la pista d’hoquei (darrera de la    Bi-
blioteca Central).
L’activitat familiar permetrà que 
caravanes i altres artefactes amb 
rodes visitin Cerdanyola per oferir 
activitats de narració de contes, 
màgia, circ, música, cançons ...
Per assistir-hi caldrà reservar en-
trades al web de l’Ajuntament. 

 La XX Marató de Lectura
El 23 d’abril, dia de Sant Jordi, es 
proposarà a la ciutadania que par-
ticipi en la XX Marató de Lectura 
que comptarà amb activitats vir-
tuals, a través del canal de Youtube 
de l’Ajuntament, i d’altres que es 
faran de forma presencial, per part 
d’escoles, entitas i altres col·lectius 
de la ciutat.
La XX Marató de Lectura es durà 
a terme de les 8h a les 20h. L’edi-
ció d’enguany farà un homenatge 
a moltes de les autores i els autors 
que han protagonitzat edicions an-
teriors de l’esdeveniment.

 Altres activitats
Aquest any es posa en marxa el I 
Concurs fotogràfic Instagram Sant 
Jordi 2021. L’organització, a càrrec 
de l’AFOCER i l’Ajuntament, vol 
destacar fotografies de moments i 
situacions de lectura al municipi.
Entre el 10 d’abril i el 10 de maig les 
lletres decoren els aparadors dels 
comerços. L’activitat l’organitza el 
Servei Local de Català i l’Ajunta-
ment.

Cartell del programa 
Cerdanyola Més Que 
Lletres 2021



EL 
GOS  
VA 
AMB 
MI

sempre recullo la seva caca 
i dilueixo els seus pipins.
A Cerdanyola, carrers més nets


