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Editorial
Benvolgut veí, benvolguda veïna,

Tot just comença un nou curs que esperem que ens porti la definiti-
va contenció d’una maleïda pandèmia que ha comportat massa 
pèrdues personals i dificultats a moltes llars. És per això que voldria 

aprofitar aquestes línies per repassar a grans trets les passes que hem do-
nat com a ciutat per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes durant 
els darrers mesos.

En primer lloc, mirant d’anticipar-nos i evitar problemàtiques de brutícia i 
males olors pròpies dels dies de calor, durant l’estiu, vam posar en marxa una 
campanya de desinfecció i neteja intensiva de carrers i contenidors.

De la mateixa manera, hem vist com han finalitzat els treballs per subs-
tituir la gespa del camp de futbol de La Bòbila i com la gespa retirada 
ha estat reaprofitada i instal·lada a la Zona Esportiva Municipal Mon-
tflorit. I això tenint molt present l’esport urbà i la necessitat de poder fer 
exercici de manera accessible, gratuïta i a l’aire lliure. En aquest sentit, 
durant aquests darrers mesos s’han posat en marxa el Parc de Cal·listènia, 
així com el Parc de Bike Trial.

En paral·lel hem vist finalitzades les obres de remodelació del Centre Cí-
vic Serraparera, que han permès la millora de la funcionalitat dels espais, 
l’adequació a la normativa de l’equipament en termes d’eficiència energètica, 
així com d’accessibilitat.

I tot això sense oblidar la millora de la mobilitat, i és que en aquest sentit, 
des del mes de juny, disposem d’una nova ordenança de vehicles de mobi-
litat personal que persegueix garantir la convivència entre patinets, bicicle-
tes, cotxes i vianants. 

De la mateixa manera, des de l’Ajuntament treballem per fomentar la ro-
tació de vehicles i dinamitzar el comerç local, sense que això suposi un 
perjudici econòmic per a la ciutadania. És per això que hem decidit elimi-
nar la Zona Blava de la ciutat i posar en marxa la nova Zona Taronja. 
Aquest servei té per objectiu garantir que tothom pugui realitzar les seves 
compres i gestions al centre de la ciutat, aparcant de manera gratuïta. 
I per últim, però no menys important, hem sol·licitat a la Generalitat de 
Catalunya la cessió de la titularitat de la Carretera de Barcelona com 
a primer pas per poder fer-ne actuacions des de l’Ajuntament i donar res-
posta a una reivindicació històrica de la ciutat.

Per finalitzar, no voldria acabar aquest editorial sense donar un especial 
agraïment a totes les persones que han fet possible una XXX edició del 
Festival Internacional de Blues antològica que ens ha permès carregar pi-
les a tots i totes per a aquest nou curs que tot just comença.

Seguim!

Querido vecino, querida vecina,

A penas da comienzo un nuevo curso que esperemos nos traiga la 
definitiva contención de una maldita pandemia que ha com-
portado demasiadas pérdidas personales y dificultades en muchos 

hogares. Es por eso que quisiera aprovechar estas líneas para repasar a gran-
des rasgos los pasos que hemos dado como ciudad para mejorar la vida 
de nuestros vecinos y vecinas durante los últimos meses.

En primer lugar, mirando de anticiparnos y evitar problemáticas de sucie-
dad y malos olores propios de los días de calor, durante el verano, pusimos en 
marcha una campaña de desinfección y limpieza intensiva de calles y 
contenedores.

Del mismo modo, hemos visto como han finalizado los trabajos para 
substituir el césped del campo de fútbol de La Bòbila y como el césped 
retirado ha sido reaprovechado e instalado en la Zona Deportiva Mu-
nicipal Montflorit. Y todo ello teniendo muy presente el deporte urbano 
y la necesidad de poder hacer ejercicio de manera accesible, gratuita y al 
aire libre. En este sentido, durante estos últimos meses se ha puesto en mar-
cha el Parque de Cal·listènia, así como el Parque de Bike Trial.

En paralelo, hemos visto finalizadas las obras de remodelación del Cen-
tro Cívico Serraparera, que han permitido la mejora de la funcionalidad de 
los espacios, la adecuación a la normativa del equipamiento en términos de 
eficiencia energética, así como de accesibilidad.

Y todo sin olvidar la mejora de la movilidad, y es que en este sentido, des-
de el mes de junio, disponemos de una nueva ordenanza de vehículos de 
movilidad personal que persigue garantizar la convivencia entre patinetes, 
bicicletas, coches y peatones.

Del mismo modo, desde el Ayuntamiento trabajamos para fomentar la ro-
tación de vehículos y dinamizar el comercio local, sin que esto suponga 
un perjuicio económico para la ciudadanía. Es por eso por lo que hemos de-
cidido eliminar la Zona Azul de la ciudad y poner en marcha la nueva 
Zona Naranja. Este servicio tiene por objetivo garantizar que todo el mundo 
pueda realizar sus compras y gestiones en el centro de la ciudad, aparcando 
de manera gratuita. Y en último lugar, pero no menos importante, hemos so-
licitado en la Generalitat de Catalunya la cesión de la titularidad de la 
Carretera de Barcelona como primer paso para poder hacer actuaciones 
desde el Ayuntamiento y dar respuesta a una reivindicación histórica de la 
ciudad.

Para finalizar, no quisiera acabar este editorial sin dar un especial agrade-
cimiento a todas las personas que han hecho posible una XXX edición 
del Festival Internacional de Blues antológica que nos ha permitido car-
gar pilas a todos y todas para este nuevo curso que justo empieza.

Seguimos!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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En marcha el Plan de Asfaltado de la ciudad
Los trabajos han comenzado a ejecutarse en las calles con el asfalto en peor estado. Forman 
parte de la campaña ‘Mejoramos las calles. Mejoramos Cerdanyola’

Amediados del mes de 
octubre comenzaron 
los trabajos de asfalta-

do que se extenderán por gran 
parte de la ciudad durante los 
próximos meses con la finali-
dad de mejorar el espacio pú-
blico. El Plan de Asfaltado de 
la ciudad se ha planificado en 
el marco de la campaña ‘Me-
joremos las calles. Mejoremos 

Cerdanyola’. El primer paso de 
este proyecto ha sido un estu-
dio previo que ha servido para 
clasificar el número y el grado 
de desperfectos analizados en 
cada calle del municipio. Dicho 
diagnóstico ha puesto de mani-
fiesto el elevado deteriodo de 
algunas calles y la necesidad de 
ejecutar las obras pertinentes 
para mejorarlas.

Tipologías de los trabajos
Las obras que se han empezado 
a ejecutar consisten en efec-
tuar la renovación y mejora de 
los pavimentos de diferentes 
tramos de calles del municipio. 
Los trabajos se diferencian por 
tipologías según las actuacio-
nes que se deben realizar en el 
pavimento, dependiendo de las 
necesidades del asfalto, las pa-

Para el gobierno mu-
nicipal, uno de los 
proyectos prioritari-

os es el de mejorar la imagen 
de la ciudad en general y en 
particular sus diferentes ac-
cesos. Una de las iniciativas 
para conseguirlo ha sido la 
instalación de una estruc-
tura tipo rótulo formada 
por una base de hormigón 
de corten sobre la que se 
han instalado unas grandes 
letras de acero galvaniza-
do con el nombre de la ciu-
dad ‘Cerdanyola del Vallès’. 
La rotonda entre la avenida 
de Canaletes y la ronda de 

Cerdanyola luce con unas 
letras de gran tamaño con el 

nombre de la ciudad que 
dan la bienvenida a todas 

las personas que llegan por 
este acceso y se comple-
tará con la instalación de la 
iluminación de las letras, 
la plantación de un parter-
re de flores y la reforma y 
ampliación de la instala-
ción de riego automático. 
El proyecto de dignificación 
de los accesos a la ciudad 
tendrá continuidad con la 
instalación de letras iguales 
o similares en otras roton-
das. Está previsto, en un fu-
turo, dignificar la entrada 
desde la UAB, desde el par-
que del Alba y también des-
de el acceso norte.

Comienza la dignificación de las entradas de la ciudad

Uno de las primeras 
calles donde se ha 
actuado es en la 
avenida Roma

Letras que se pueden ver entrando a Cerdanyola por Canaletes
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tologías que presentan y sus dimensi-
ones. Las actuaciones se clasifican en 
terminos globales en: una renovación 
total del asfalto de la calzada, una re-
novación de la capa de rodadura o un 
refuerzo.
De entre todas las calles que presen-
tan deficiencias se ha hecho una pri-
mera selección de 13 de éstas y se han 
proyectado las actuaciones a ejecutar 
mediante una licitación. 

El alcalde, Carlos Cordón, se muestra 
muy satisfecho de poder empezar las 
actuaciones de asfaltado “una priori-
dad para nuestro gobierno”. Cordón 
añade que estas obras son un primer 
paso para reparar las deficiencias de-
tectadas en las calles del municipio y 
para garantizar una mejora en la se-
guridad viaria y en la calidad de vida 
de las personas usuarias de las mis-
mas.

Calles incluidas 
en el Plan de 
Asfaltado

calle Levante
entre calle Clota y Canarias

calle Sant Jeroni
entre calle Santa Rosa y Àngel Guimerà

calle Campoamor
entera

camino de Can Sardà
entrada

calle Pintor Togores
entre calle Francolí y Felicià Xarau

calle Diagonal
entre calle Ample y avenida España

avenida Europa
entre calle Ample y avenida España

avenida Adam y Eva
entre calle Riu Sec y Norte

avenida Roma (lateral norte)
entre calle Clota y avenida España

calle Santa Ana
entre rambla Montserrat y 

puente del Riu Sec

calle Can Pallarès (lateral sur)
entre calle Santa Ana y Bosc Tancat

calle Felipe II
entre ronda de Cerdanyola y avenida Turó

calle Puigmal
entre carretera Barcelona y Mig carrer

Mejora 
del pasaje 
Ayuntamiento

Mapa con las calles en las que está previsto realitzar trabajos de asfaltado señalizadas

Las obras de adecuación, mejora 
y pavimentación de alcorques 
del pasaje Ayuntamiento están 

ya ejecutándose desde hace algunos 
días. La actuación da respuesta a la 
petición de los vecinos y vecinas que 
presentaron 300 firmar al Ayunta-
miento pidiendo la retirada de los ár-
boles. Además con esta actuación se 
pretende restablecer la seguridad de 
la via pública, actualmente merma-
da por las deficiencias que presenta 
como consecuencia de los árboles y 
alcorques existentes.
Las obras que se están llevando a cabo 
consisten en la tala de los árboles, a 
excepción de los tres ejemplares con-
frontados con la Oficina de Atención 
Ciudadana. Los trabajos también 
incluyen la reparación de los alrede-
dores de los alcorques en mal estado 
fruto del crecimiento y empuje de las 
raíces de los árboles, la adecuación de 
una selección de alcorques para una 
futura plantación y la pavimentación 
de los huecos de los árboles restantes.
Las obras se iniciaron la semana del 
18 de octubre.

Las obras de 
asfalto mejorarán 

la seguridad 
viaria y la calidad 

de vida de las 
personas usuarias
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Des del govern municipal 
es fa una valoració molt 
positiva de la posada en 

marxa de la Zona Taronja, un ser-
vei que permet aparcar durant 90 
minuts gratuïtament en places 
d’estacionament a la via pública, 
a carrers de la ciutat amb molta 
demanda d’aparcament i situats, 

El passeig de 
Cordelles ha estat 
una de les zones més 
demandades durant 
les primeres setmanes 
de funcionament de la 
Zona Taronja

sobretot, als eixos comercials. 
La finalitat de la Zona Taronja és 
fomentar la rotació de vehicles i 
dinamitzar el comerç local, sense 
que això suposi un perjudici eco-
nòmic per a la ciutadania.

La Zona Taronja va entrar en 
funcionament el passat 1 de se-
tembre i durant el primer mes 

L’App de la Zona Taronja rep més de 20 mil al-
tes durant el primer mes de funcionament
El servei d’estacionament funciona de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h i els dissabtes de 
9h a 14h. Des de la seva posada en marxa s’expedeixen 1.930 tiquets diaris de mitjana

l’aplicació Parkunload amb la que 
es gestiona els estacionaments, ha 
rebut més de 20 mil altes de per-
sones usuàries. Durant les prime-
res setmanes de funcionament, 
la utilització de la Zona Taronja 
ha superat la de la Zona Blava ga-
rantint i augmentant la rotació 
de vehicles en els eixos a on s’ha 
instal·lat. Els tiquets expedits dià-
riament ha estat de gairebé 2.000, 
superant els 1.300 que s’emetien 
de mitjana al dia a la zona blava 
durant el 2019. 

Telèfon d’atenció 
Des de l’Ajuntament s’ha habi-

litat el telèfon 669 86 60 74 per 
atendre a les persones usuàries 
i resoldre dubtes, queixes, recla-
macions i/o peticions. A més, per 
tal de garantir l’accés a tothom, les 
persones amb dificultats per des-
carregar-se l’app podem obtenir el 
tiquet d’estacionament telefòni-
cament en aquest mateix telèfon.

SERVEI MUNICIPAL D’HABITATGE
93 580 88 88 ext. 3254 o 3534
697 85 29 81 (només whatsapp)
info.habitatge@cerdanyola.cat

Campanya de captació d’habitatges buits per 
adherir-los a la Xarxa de Mediació per al Lloguer
L’Ajuntament, a través del Servei Municipal d’Habitatge, vetlla pels interessos de les persones 
propietàries i llogateres que formalitzin el contracte de lloguer a través de la Xarxa

La borsa de mediació per 
al lloguer social ofereix 
a propietaris i a llogaters 

una sortida a l’oferta i la necessi-
tat d’habitatge, amb la garantia 
que l’Administració pública vetlla 
pels seus interessos. A través de la 
Xarxa de Mediació es capten pi-
sos buits i es posen en lloguer a un 
preu per sota del mercat, fent el se-
guiment de la relació contractual i 
aportant seguretat.

Avantatges
Aquest servei gratuït ofereix as-

sessorament, redacció i seguiment 
dels contractes de lloguer que es 
formalitzin a través de la Xarxa 

de Mediació per al Lloguer Social 
amb una renda pactada inferior al 

preu de mercat.
A més, s’inclouen altres avantat-

ges com l’assegurança multirisc i 
d’assistència jurídica gratuïta per 
l’habitatge llogat, cobertura d’im-
pagament de 6 mesos mitjançant 
l’Avalloguer, bonificació de fins al 
80% de l’IBI anual de l’habitatge 
arrendat i l’accés a una subvenció 
anual per despeses d’arranjaments 
exclusiva pels propietaris i propie-
tàries que lloguin els seus habitat-
ges a través de la Xarxa de Media-
ció.

Imatge de la 
campanya municipal

info.habitatge@cerdanyola.cat

697 852 981 (només Whatsapp)

93 580 88 88 (ext. 3254 i 3534)
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Expo Real (octubre, Mú-
nich) y MIPIM (septiem-
bre, Cannes) són las dos 

ferias internacionales de inversi-
ones y propiedades más grandes 
de Europa. En ellas se represen-
ta la cadena de valores completa 
del sector inmobiliario, ya que 
entre los expositores se encuen-
tran desarrolladores y gestores 
de proyectos, inversores, finan-
ciadores, asesores, mediadores, 
arquitectos, proyectistas, regio-
nes y ciudades económicas, entre 
otras. Estas ferias cuentan con un 
programa de conferencias muy 
completo, formado por simpo-
sios, conferencias y sesiones de 
debate.

Cerdanyola se sumó a la delega-
ción encabezada por el Área Me-
tropolitana de Barcelona y la Ge-
neralitat y junto a otras ciudades 
catalanas como Cornellà de Llo-
bregat, Esplugues de Llobregat, 
Sant Adrià de Besòs, Sant Vicenç 
dels Horts, Gavà y Viladecans. 

El alcalde, Carlos Cordón, y la 
regidora de Urbanismo, Eulàlia 
Mimó, dedicaron su estancia en 
ambas ferias a compartir experi-

Cerdanyola forja alianzas en Múnich y Cannes
El alcalde y la regidora de Ubanismo han estado presentes en las ferias inmobiliarias Expo Real y 
MIPIM formando parte de la delegación liderada por la AMB y la Generalitat

encias con los principales acto-
res de la industria inmobiliaria: 
inversores, usuarios finales, go-
biernos locales y corporaciones 
internacionales. Cordón presen-
tó el presente y el futuro de Cer-
danyola con el objetivo de atraer 
inversiones y oportunidades que 
se puedan traducir en un mayor 
bienestar para la ciudadanía. El 
alcalde destaca que “hemos ha-
blado del desarrollo del Parc de  
Alba como una oportunidad de 

Carlos Cordón y 
Eulàlia Mimó en el 
centro de la fotografía 
durante una reunión 
en la Expo Real de 
Múnich

futuro, no sólo para la ciudad, 
sino también para el país” y aña-
de que “también hemos explica-
do las potencialidades que nos 
hacen ser líderes como ciudad 
en muchos ámbitos pero, sobre 
todo, en aquellos relacionados 
con el conocimiento “. El alcalde 
afirma que “queremos seguir po-
niendo Cerdanyola en el mapa a 
nivel internacional y este es un 
paso más, de muchos otros que 
vendrán en el futuro”. 

Anabel Plans, nueva regidora del Partido Popular
La nueva representante del PP 
sustituye a Manuel Buenaño

La renuncia de Manuel Buenaño 
a su acta de concejal del Ayun-
tamiento de Cerdanyola ha 

abierto las puertas del pleno a Anabel 
Plans, que ocupaba el número 3 de la 
lista del PP en las últimas elecciones 
municipales.

Manuel Buenaño se despedía del 
pleno municipal en la sesión ordi-
naria de junio después de 14 años 
como concejal del Partido Popular. 
Buenaño decía adiós con un emotivo 
discurso en el que destacaba que su 
compromiso con la ciudad “sigue in-

tacto porque no hay que ser regidor 
para servir al municipio que amas”. 
Y de la despedida de Manuel Buenaño 

se pasó a la bienvenida de Anabel Plans, 
quien juraba el acta de concejal en el 
pleno de julio.

Manuel Buenaño ha sido 14 años regidor del Ayuntamiento Anabel Plans és la nueva representante del PP
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DE L’OLIGARQUIA ENERGÈTICA
CAP AL DESASTRE

DEMANEM LA REOBERTURA
DEL CAP FONTETES

EL PSC I ELS SEUS SOCIS APROVEN 
UNA REBAIXA FISCAL A LES 

EMPRESES MÉS RIQUES

Les autoritats sanitàries van tancar de manera provisi-
onal l’ambulatori de les Fontetes per reubicar el personal 
sanitari en diferents hospitals al març del 2020. Malgrat 
que el nostre desig era que no s’hagués tancat mai el CAP, 
vam entendre i respectar el moment excepcional que es-
tàvem vivint, que requeria de mesures extraordinàries.

En quant va finalitzat l’estat d’alarma, l’Associació de 
Veïns va estar preguntant al Departament tant per escrit 
com en reunions els terminis de la reobertura del cen-
tre i la resposta sempre va ser inconcreta. La sensació, 
en conseqüència, era clara: volien tancar definitivament 
el CAP.

Les Fontetes és un barri històric, amb una important 
densitat de població i que a més contempla la construc-
ció de més de 200 habitatges al 2022. Des del PSC volem 
blindar i prioritzar l’atenció primària. Per això hem pre-
sentat una proposta de resolució al Parlament per instar 
al Govern a la reobertura definitiva de l’ambulatori (la 
qual s’ha aprovat per unanimitat). Ara ens toca super-
visar que es faci realitat i lluitar des de l’oposició parla-
mentaria per que el CAP torni a obrir les seves portes 
abans de finalitzar l’any. 

Amb els preus de la llum en màxims històrics i els efec-
tes, més que evidents ja, del canvi climàtic, no ens podem 
permetre el luxe d’esperar més a prendre les mesures 
que calgui al respecte. Des d’En Comú Podem no ente-
nem que a Cerdanyola no hi hagi ja, com a mínim, l’auto 
generació d’energia elèctrica en les cobertes dels edificis 
municipals. Anem a la cua en aquest tipus de qüestions, 
que al nostre parer, haurien de ser prioritàries pels mo-
ments en què vivim. A Cerdanyola tenim cobertes sufici-
ents com per ser productors d’energia, i per nosaltres no 
només hauríem de tenir auto consum, sinó que es podria, 
fins i tot, ser un productor públic d’energia. A Barcelona 
ja ho fan, només cal seguir les passes. Cal voluntat políti-
ca i ser ambiciosos en tot el referent a l’energia, trencar 
d’una vegada per totes, aquest tipus de vassallatge impo-
sat per les oligarquies del capital. No és un tema només 
d’ideari o de pensament polític, és una necessitat. Només 
hi ha un planeta i ja veiem cap a on ens porta si seguim 
amb l’ordre establert. Treballarem incansablement per 
fer que això sigui una realitat, també a Cerdanyola.

En política local és habitual que els grans partits vulguin evitar parlar d’ide-
ologies, d’esquerres de drets, com si no hi hagués maneres de gestionar un 
Ajuntament en favor de les grans majories o dels pocs privilegiats de la ciutat. 
Però després arriba l’hora de fixar els impostos locals i cauen les caretes. 

I això és el que va passar el passat 30 de setembre a Cerdanyola:  El govern 
del PSC va aprovar una modificació de l’Impost d’Activitats Econòmiques per 
oferir bonificacions fiscals a les grans empreses de Cerdanyola.  És a dir, va 
rebaixar un impost que només afecta a les empreses que facturen més d’un 
milió d’euros a l’any i per tant la modificació només les afavorirà a elles. No al 
petit comerç, no als autònoms ni a les famílies. 

Això sí, a l’hora de defensar aquest model, tant el govern com els seus so-
cis van voler fugir de les etiquetes ideològiques. Van fer servir les paraules 
que habitualment utilitzen els partits de sempre per a fer les polítiques de 
sempre. Segons ells, es tractava d’una proposta  “competitiva, tècnica i prag-
màtica”.

A Guanyem Cerdanyola no ens van convèncer amb aquest discurs i sabem 
que tampoc convenceran a moltes de les persones  treballadores que, com 
nosaltres, defensen una fiscalitat justa i creuen en una política redistributiva 
que faci pagar més a qui més té. 

Perquè encara que alguns no vulguin parlar d’esquerres ni de dretes quan 
es tracta de política municipal, cada any arriben les ordenances fiscals i tot-
hom s’ha de retratar i el govern de Cerdanyola ja s’ha retratat massa vegades.                                                                                                                                         
                                     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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EL DESGAVELL DEL BUS URBÀ

FER ‘POLITICA’ AMB
LA ZONA TARONJA MENOS IMPUESTOS, MÁS GESTIÓN

Cerdanyola necessita urgentment un nou servei de bus 
urbà, el que tenim ara és vergonyós. Aviat farà 10 anys 
que va vèncer la concessió i prorrogar el servei sense re-
novar-lo és perpetuar unes línies que tothom troba ina-
dequades i que cal redissenyar. Tampoc no serveixen ni 
els horaris ni les freqüències actuals. A més, els autobu-
sos són ambientalment obsolets i presten un servei defi-
citari. 

Hem de repensar les línies de bus per arribar a tothom 
i portar-nos a tot arreu. Cal millorar la connectivitat de 
barris com Can Cerdà, Montflorit o la mateixa Bellater-
ra amb el nucli urbà. Cal connectar entre sí les estacions 
de ferrocarrils, els polígons industrials i els serveis de la 
ciutat. Hem d’apostar pel transport públic, deixar enrere 
el cotxe privat i prescindir dels combustibles fòssils. No 
pot ser que haguem d’agafar el cotxe per tot, cal una bona 
alternativa.  

ERC hem demanat reiteradament informació sobre 
aquest tema al govern, que se’ns nega, així com els tre-
balls amb l’AMB per renovar el bus urbà. Ara no és només 
necessari, és que ja fem tard.

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

La zona taronja ha rebut alguns elogis des de l’inici de la 
prova pilot. Veurem quan es comenci a multar.

Ara el que constatem és que els conductors som espavilats 
i ja aparquem el cotxe per demà a quarts de set en zona ta-
ronja. Una hora i mitja de tiquet “gratuït” i a les vuit ja no 
cal tiquet. Fins demà i tothom content. Tothom? No ben bé.

Les zones d’aparcament regulades estan pensades per ga-
rantir rotació de cotxes a les zones més comercials i con-
corregudes. Així tothom té l’oportunitat d’aparcar per anar 
a comprar o a fer una gestió. Doncs si la cosa s’estén, a par-
tir de dos quarts de set del vespre s’haurà acabat la rotació. 
I no cal dir que és una franja amb molta activitat comercial. 
Això no passava amb la zona blava, ja que tots volíem pagar 
com menys millor. I hi estàvem acostumats.

A banda, hi ha el gratuït que hem posat entre cometes. 
No és gratuït. Entre tots, inclosos els qui no aparquen, pa-
garem 500.000€ anuals, per compensar el que es deixarà 
d’ingressar. Mig milió d’euros menys per fer polítiques a 
Cerdanyola. Mig milió d’euros més per fer “política” a Cer-
danyola.

                 Joan Sánchez Braut

Tenemos uno de los impuestos municipales más eleva-
dos de la provincia de Barcelona. A esto hay que sumar 
el Tributo Metropolitano, impuesto inventado por el 
PSC, gracias a su nefasta gestión en el Gobierno del Área 
Metropolitana. Decisión que cabe recordar, fue apoyada 
por ERC y Junts.  En algunos hogares, este impuesto a 
supuesto un aumento de la carga impositiva de más de 
300€.   

Entre impuestos y tasas, tenemos más de veinticinco. 
Sabemos que para sufragar los servicios públicos hay que 
pagar impuestos, pero creemos que estos nunca deben 
llegar a afectar  la capacidad económica de las familias y 
empresas de nuestra Ciudad.

Como Concejal soy consciente que hay servicios muni-
cipales en mal estado y que no ofrecen un buen servicio, 
debe mejorar la relación calidad/precio de los servicios 
que presta el Ayuntamiento. Si tenemos unos impuestos 
de Ciudad de primera categoría, debemos tener unos ser-
vicios de primera categoría y eso solo lo conseguiremos 
mejorando la gestión del propio Ayuntamiento.

                                                            
                                                                    Anabel Plans

PRIORITZAR RECURSOS PÚBLICS 
PER LA CIUTADANIA SIGNIFICA 

ELIMINAR DESPESES SUPÈRFLUES 
COM LA REVISTA RIU SEC
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La rambla de l’Avinguda 
de Canaletes va ser l’es-
cenari, al passat juny, del 

primer acte de la celebració del 
25è aniversari del barri. Aquest 
va comptar amb l’assistència de 
l’alcalde, Carlos Cordón, repre-
sentants dels grups municipals 
i de veïns i veïnes. Va tenir com a 
convidats destacats a la regidora 
de Moviment Socials i Entitats 
Ciutadanes, Marian Navarro, el 
president de l’Associació de Veïns 
Canaletes, José Antonio Trigue-
ros, l’alcaldessa de Cerdanyola 
l’any 1996, Cristina Real, i la presi-
denta de l’Associació de Veïns de 
Canaletes entre el 2009 i el 2016, 
Pilar Fontanals. 

L’acte va culminar amb el desco-
briment d’una placa commemora-
tiva col·locada al terra de l’avingu-

25 anys del barri de Canaletes
Un dels actes commemoratius de l’aniversari ha estat la 
instal·lació d’una placa commemorativa 

Tallers de risoteràpia, d’in-
formàtica, de memòria, 
d’arteràpia, de ioga i de re-

laxació, entre d’altres, formen part 
de la programació de La Tardor és 
Gran, que també inclou una àmplia 
oferta d’activitats organitzades per 
la Creu Roja Cerdanyola-Ripo-
llet-Montcada. 

A banda dels tallers i activitats es-
tables de la programació, entre el 
22 de novembre i el 3 de desembre 
la Biblioteca acollirà l’exposició 
fotogràfica que mostrarà les fotos 
realitzades durant el taller de ‘Pas-
sejades per fer fotos amb el mòbil’ 
fet a l’estiu. A més, per commemo-
rar el Dia Internacional Contra les 

da de Canaletes amb el carrer de 
la Costa i que inclou el lema “un 
barri amic als peus de Collserola”. 
La pandèmia provocada per la CO-
VID19 ha impedit organitzar més 
actes de commemoració, pero sí 
que està previst abans de finalit-

Violències Masclistes, (25 de no-
vembre) s’organitzarà un taller els 
dijous per teixir papallones liles de 
ganxet amb la col·laboració de ‘El 
Latido de las Mariposas’.

zar l’any presentar un llibre amb 
la història del barri. A més, les tres 
pancartes itinerants elaborades 
en motiu de l'aniversari ara estan 
col·locades davant l'escola Carles  
Buïgas.

Una llarga història
Les primeres claus dels pisos 

construïts a Canaletes es lliuraven 
l’any 1996, però la història del bar-
ri comença molt abans. El primer 
projecte data de 1968, quan, en 
plena dictadura, es va dissenyar 
un barri amb blocs de 15 alçades 
per acollir a 30 mil persones. La 
postura contrària de les instituci-
ons i ciutadania va fer que es mo-
difiqués el projecte i l’any 1976 es 
rebaixava el número d’habitatges 
a construir a 5.000. Es va seguir 
treballant per reduir aquest nú-
mero que finalment l’any 1992, 
amb el consens de totes les parts 
afectades, va ser de 829 de protec-
ció oficial, 353 de preu taxat i 145 
de cases unifamiliars de renta lliu-
re.

Gent Gran activa també a la tardor
Els 21 tallers setmanals gratuïts compten amb la participació de 153 persones de més de 60 anys 
del municipi. Les activitats d’aquest trimestre finalitzaran el 17 de desembre

Taller d’informàtica 
adreçat a persones de 
més de 60 anys dins 
el programa La Tardor 
és Gran

Moment del Taller d’Arteràpia del programa La Tardor és Gran

PROGRAMA ‘GENT GRAN ACTIVA’
93 580 88 88 ext. 2141 o 3772

promociosocial@cerdanyola.cat

D’esquerra a dreta: 
Antoni Morral, Pilar 
Fontantals, José 
Antonio Trigueros, 
Marian Navarro, Carlos 
Cordón i Cristina Real
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Familiares, servicios esenciales y supervivientes de la COVID19, autoridades y ciudadanía en 
general recuerdan a las personas que han fallecido desde marzo de 2020

El alcalde, Carlos Cordón, fue 
el encargado de abrir el acto 
‘Os guardamos en el corazón’ 

y lo hizo recordando y homenaje-
ando a todas aquellas personas que 
han fallecido durante los últimos 
meses. Cordón también hizo re-
ferencia a las dificultades que han 
tenido que hacer frente como go-
bierno municipal desde marzo de 
2020 y pidió perdón por no haber 
podido hacer más. El alcalde agra-
deció el trabajo de todos los traba-
jadores y trabajadoras esenciales 
y animó a seguir adelante juntos. 
Un minuto de silencio y la inter-
pretación de El Cant dels Ocells 
dio paso al testimonio de Rosa 
Maria Soler y Jordi Joan Mata, 
quiénes sufrieron la pérdida de 
su pareja durante la pandemia.   
En nombre de las entidades inter-
vino Carmen Mimó, representan-
te de Cáritas Cerdanyola, y César 

Imágen de la nueva 
Zona Naranja Martínez, coordinador de Cruz 

Roja Cerdanyola-Ripollet-Mont-
cada. Uno de los discursos más 
conmovedores fue el de Olga Villal-
ba, directora de la Residencia Ca-
naletas. También intervino, César 
Ronquillo, policía local  y  primer 
caso oficial de Covid en la ciudad.  

Y Anna González y Xavi Gutiér-
rez, alumnos del instituto Banús. 
Posteriormente en el patio del 
Ateneu el alcalde descubrió una 
placa en recuerdo de las personas 
que nos han dejado durante la 
pandemia y que se ha instalado en 
la plaza Abad Oliba. 

Miquel Iceta y Natàlia Garriga visitan la ciudad

Con motivo de la celebración 
del 30º Festival Internacional 
Blues de Cerdanyola visitaron 

la ciudad el Ministro de Cultura, Mi-
quel Iceta, y la Consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga. Ambos firmaron en 
el libro de honor del Ayuntamiento; 

Iceta lo hacía en la sala de plenos para 
posteriormente asistir a los conciertos 
de blues programados la noche del 1 de 
octubre. Y Garriga firmaba en el Museo 
de Arte de Cerdanyola, que también vi-
sitó y seguidamente presenció el con-
cierto del domingo 10 de octubre en la 

masía Cordellas, uno de los escenari-
os del festival de este año junto con el 
Mercado Fontetes, la masía Can Fatjó 
y el anfiteatro de Serraperera. En total 
han sido 22 conciertos y muchas más 
actividades paralelas que han llenado 
de blues la ciudad. 

El Ayuntamiento rinde homenaje a las personas 
que nos han dejado durante la pandemia

El Ministro y la Consellera de Cultura acudieron al Festival Internacional Blues de Cerdanyola

De izquierda a derecha: David González, Carlos Cordón, Miquel Iceta, Víctor Francos y 
Oscar Pons

De izquierda a derecha: Txema Romero, Albert Turon, Oscar Pons, Natàlia Garriga, Carlos 
Cordón, Carme Pina, Cecilia Collado y Iñigo G. Enterria



30è Festival Internacional Blues

Cerdanyola en imatges FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES



Diada Nacional, 11 de setembre

V Fira Cerdanyola Comerç
FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES
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El Centre Cívic Serraperera 
millora la seva accessibilitat
Les obres realitzades també han permès fer l’edifici més funcional i 
eficaç energèticament

Les obres realizades al 
centre cívic de Serrape-
rera han consistit en la 

millora de la funcionalitat dels 
espais, l’adequació a la norma-
tiva en termes d’eficiència ener-
gètica així com la millora de l’ac-
cessibilitat de l’edifici. En aquest 
sentit s’ha instal·lat un ascensor, 
s’han incorporat mecanismes 
de ventilació i renovació d’aire i 
nous tancaments així com siste-
mes de gestió del clima de l’edifi-

ci més eficients i sostenibles.
En relació amb la funcionalitat 
s’ha fet una redistribució dels 
espais interiors generant espais 
més funcionals, polivalents i de 
més qualitat per a donar respos-
ta a les necessitats de l’equipa-
ment.
També s’ha instal·lat nou mo-
biliari que respon a criteris 
de polivalència i funcionalitat 
en coherència amb la línia de 
l’equipament.

S’inaugura l’aula didàctica 
del Museu de Ca n’Oliver

L’alcalde acompanyat 
d’unes veïnes visitant 
els nous espais del CC 
Serraparera

L’Espai de la Feixa Baixa 
permetrà que les activi-
tats per infants i famí-

lies es puguin dur a terme amb 
bones condicions i comoditat. 
L’equipament ha tingut una ges-
tació llarga, iniciada el 2005, que 
ha culminat amb èxit. Per Joan 
Francès, director del Museu i 
Poblat Ibèric de Ca n’Oliver, s’ha 
recollit el sembrat de fa molts 
anys. “Cal seguir sembrant per-

què nous projectes siguin una 
realitat ben aviat”.

El nom
El nom de l’equipament salva-
guarda una certa organització 
del terreny que ja gairebé ha des-
aparegut. Ara es conservarà a la 
toponímia. I serà el nom d’un es-
pai on es volen recuperar les visi-
tes de les escoles de la ciutat i ar-
reu – desenes de milers d’infants 
en 10 anys d’història -, els Casals 
d’Estiu, activitats familiars i més 
propostes pensant en els infants.
L’alcalde, Carlos Cordón, acom-
panyat pel regidor de Cultura, 

Moment de la 
inauguració de l’Aula 
Didàctica del Museu 
i Poblat Ibèric de Ca 
n’Oliver

El nou equipament 
polivalent porta per nom 
Espai Feixa Baixa

Oscar Pons, i el director del Mu-
seu, Joan Francès, van partici-
par en l’acte inaugural, que va 
coincidir amb el XXI Cap de Set-
mana Ibèric

Obres 
d’estiu a les 
escoles

L ’aturada d’activitat als 
centres educatius durant 
l’estiu ha estat aprofitada  

per dur a terme obres de millo-
ra. Aquest estiu, l’Ajuntament 
ha fet actuacions a les escoles 
Les Fontetes, La Sínia i Xarau. 
A més, el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat ha dut a 
terme obres a les escoles Bella-
terra, Les Fontetes, als instituts 
Forat del Vent, Pere Calders i 
Banús i als centres d’edudació 
especial CFT Flor de Maig i Je-
roni de Moragas.
Les obres realitzades per 
l’Ajuntament han estat millores 
al pati de l’escola Les Fontetes. 
En aquest centre s’ha substitu-
ït el paviment dels gronxadors i 
el tobogan i s’han instal·lat una 
taula de ping-pong, una cabana 
i taules de pícnic.
D’altra banda, a l’escola Muni-
cipal La Sínia s’ha procedit a 
pintar l’interior de l’edifici de 
primària.
I a l’escola Xarau s’han instal·lat 
al pati taules de ping-pong i un 
joc de recorregut.
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Obert el primer Parc 
de Bike Trial

Cerdanyola dispo-
sa d’un Parc de Bike 
Trial amb diferents 

elements i materials que es 
distribueixen per nivell de di-
ficultat en cada tram del cir-
cuit. Aquest equipament es 
troba inclòs en el programa 
de foment de l’esport urbà 
de Cerdanyola i està destinat 

a la pràctica i l’ensenyament 
del trial en bicicleta. Existeix 
una normativa que regula el 
seu ús i que está en un plafó 
visible en el parc.
El Parc de Bike Trial està ubi-
cat davant del local social del 
CEM Cerdanyola al carrer 
del Remei amb el Passeig de 
la Riera.

La Bòbila ha estrenat gespa aquesta temporada
La gespa retirada del camp de futbol s’ha reaprofitat i s’ha col·locat a la Zona Esportiva Municipal 
Montflorit millorant l’interior de la corda de la pista d’atletisme i la zona per llençar amb arc

Durant l’estiu s’ha dut a terme la 
instal·lació d’una nova gespa a 
un dels terrenys de joc del Mu-

nicipal de La Bòbila. Part de la gespa 
retirada  s’ha reutilitzat col·locant-la 
a diferents punts de la zona esportiva 
com el talús ubicat entre el bar i la por-

teria per tal de dignificar la zona. Com 
a treballs complementaris també s’han 
elavat els canons de reg del camp.

Reaprofitament
L’altre part de la gespa retirada s’ha 
reaprofitat també en diferents espais 

de la ZEM Montflorit per tal de millo-
rar la zona esportiva: a l’interior de la 
corda de la pista d’atletisme i a la zona 
on s’ubiquen els llançadors de tir amb 
arc.
L’actuació ha tingut un cost de 
148.222,08 euros.

El parc es va inaugurar al juliol amb la primera edició de l’Open Bike Trial

Imatge àrea del camp de futbol amb la nova gespa instal·lada

En funcionament el 
Parc de Cal·listènia

El parc de cal·listènia ha 
sigut el resultat d’un 
procés participatiu re-

alitzat al 2020 i que va comp-
tar amb la participació d’un 
grup de persones de la ciu-
tat, sobretot joves. L’espai de  
cal·listènia instal·lat al parc 
de Cordelles compta amb: 
bancs d’abdominals, domi-

nada de barra, paret sueca, 
paral·leles baixes, monkey 
bar, barra de flexions triple. 
També s’ha instal·lat un car-
tell informatiu dels exercicis 
que es poden realitzar i de les 
normes que cal seguir per fer 
ús de l’espai
A banda dels aparells, també 
s’ha condicionat l’espai.

El parc de Cal·listènia està ubicat al parc de Cordelles i és d’ús lliure

La gespa retirada s’ha reaprofitat i s’ha col·locat a l’interior de la corda de la pista d’atletisme




