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Les obres de la nova escola Riu Sec ja estan en marxa. A partir del curs
2013-2014, Cerdanyola comptarà amb un nou centre d’educació d’infantil i primària que donarà cobertura al veïnat de la zona de la Farigola i que
servirà també per substituir l’actual escola Xarau.
Es tracta d’un nou centre modern, que comptarà amb les característiques
pròpies d’eficiència energètica i que s’emmarca dins del conjunt d’actuacions previstes en el plan URBAN que inclouen una remodelació integral
d’una zona, fins ara, prou degradada com a conseqüència de la seva proximitat a l’antiga fàbrica Uralita. Després del desamiantat de tot aquest terreny, ara gaudirem, no només d’un equipament essencial i necessari per
a la ciutat, sinó aconseguirem connectar amb el centre de la ciutat la ciutadania de La Farigola, fins ara separada físicament pel tren i el riu.
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És l’hora de la
corresponsabilitat

Es la hora de la
corresponsabilidad

Són massa les vegades que observem amb indignació com milers
de petites i mitjanes empreses fan fallida per la situació econòmica; com algunes famílies afronten processos de desnonament; o
bé com l’atur, i concretament el juvenil, bat nous rècords dia a dia.
Si pensem i analitzem el nostre entorn més directe, familiars,
amics o veïns, estic convençuda que algú molt proper a nosaltres
està passant veritables dificultats. I és que aquesta crisi sacseja
amb més força que mai la nostra ciutat, els nostres barris, en definitiva, els nostres veïns i veïnes.
Vivim amb consternació les problemàtiques que pateixen moltes famílies cerdanyolenques. Famílies que veuen en l’Ajuntament una administració propera, una oportunitat i una esperança, però sobretot,
una administració que ha d’estar al seu costat i que ha de treballar
per cercar respostes, per cercar solucions.
És per aquest motiu que vull fer una crida a la responsabilitat. A la
corresponsabilitat. La situació que vivim no hauria d’entendre de
partidismes. La ciutadania ens exigeix que sumem esforços, que
ens posem d’acord i que afrontem de forma decidida i en una mateixa direcció els problemes reals dels nostres veïns i veïnes.
És l’hora de la política. Sense matisos. Més enllà de les diferències ideològiques i de plantejaments contraposats, ara, la gravetat
de la situació reclama consens, enteniment i seny. Hem d’estar a
l’alçada de les circumstàncies i ser capaços, govern i oposició, de
donar un missatge clar: “malgrat hi hagi diverses sensibilitats no
especularem amb el benestar de la gent. Davant les adversitats
treballarem de forma conjunta per assolir reptes i trobar solucions.
La nostra prioritat és treballar per a no deixar ningú enrere i només
junts ho aconseguirem.”
Junts serem capaços de generar eines per a la reactivació econòmica del municipi. I això vol dir més riquesa, més ocupació i noves
oportunitats. Junts podrem donar solucions a la gent que més pateix la crisi però sobretot, només si anem junts, no ens haurem de
penedir de no haver-ho intentat.
Com alcaldessa treballaré de forma incansable per a fer possible
una governança sòlida, estable i integradora. Els sectors socials i
econòmics ens ho demanen. L’interès general està en joc i les forces polítiques de la ciutat, bé sigui des del govern o bé des de l’oposició, hem d’ésser corresponsables i avantposar les necessitats
de la ciutat i la ciutadania per sobre dels interessos particulars.
Depèn de nosaltres que deixem als nostres fills i filles la millor
Cerdanyola possible.

Son demasiadas las veces que observamos con indignación
como miles de pequeñas y medianas empresas van a la quiebra
por la situación económica; como algunas familias afrontan procesos de desahucio, o bien, como el paro, concretamente el juvenil, bate nuevos récords dia a dia. Si pensamos y analizamos
nuestro entorno más directo, familiares, amigos o vecinos, estoy
convencida que alguien próximo a nosotros está pasando verdaderas dificultades. Y es que esta crisis sacude con más fuerza
que nunca a nuestra ciudad, nuestros barrios, en definitiva, a
nuestros vecinos y vecinas.
Vivimos con consternación los problemas que sufren muchas familias
de Cerdanyola. Familias que ven en el Ayuntamiento una administración cercana, una oportunidad y una esperanza, pero, sobre todo, una
administración que tiene que estar a su lado y que tiene que trabajar
para buscar respuestas y encontrar soluciones.
Es por este motivo que quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad. Mejor dicho: a la corresponsabilidad. La situación que vivimos no debería entender de partidismos. La ciudadanía nos exige
que sumemos esfuerzos, que nos pongamos de acuerdo y que
afrontemos de forma decidida y en una misma dirección los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas.
Es la hora de la política, sin matices, Más allá de las diferencias
ideológicas y de planteamientos contrapuestos, ahora, la gravedad de la situación reclama consenso, entendimiento y sensatez.
Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ser capaces, gobierno y oposición de dar un mensaje claro: "a pesar de
que haya diversas sensibilidades, no especularemos con el bienestar de la gente. Ante las adversidades trabajaremos de forma
conjunta para conseguir retos y encontrar soluciones. Nuestra
prioridad es trabajar para no dejara atrás a nadie y sólo juntos lo
conseguiremos”.
Juntos seremos capaces de generar herramientas para la reactivación económica del municipio. Y eso quiere decir más riqueza, más
ocupación y nuevas oportunidades. Juntos podremos dar soluciones
a la gente que más sufre la crisis, pero, sobre todo, sólo si vamos
juntos, no nos tendremos que arrepentir de no haberlo intentado.
Como alcaldesa trabajaré de forma incansable en una gobernancia sólida estable e integradora. Los sectores sociales y económicos nos lo piden. El interés general está en juego y las fuerzas políticas de la ciudad, sea desde el gobierno o desde la oposición,
tenemos que ser corresponsables y anteponer las necesidades
de la ciudad y de la ciudadanía por encima de los intereses particulares. Depende de nosotros que dejemos a nuestros hijos e hijas la mejor Cerdanyola posible.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Aprovació inicial del pressupost i
de les ordenances per al 2012
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El pressupost de l'Ajuntament de Cerdanyola va quedar aprovat inicialment en el decurs del
ple de gener. Els vots favorables del PSC, l'abstenció de PP, ICV/EUiA i CiU i els vots contraris
de Compromís per C i ERC, possibilitaren l'aprovació.
Un pressupost de gairebé
60 milions
El pressupost de l'Ajuntament de Cerdanyola
per al 2012 és de 59'3 milions d'euros.
S'han previst 6'8 milions en inversions. Les
empreses municipals tenen un pressupost de
4'5 milions.
El pressupost municipal s'ha fet per afrontar la
crisi econòmica; ajudar a endreçar les finances
municipals; donar suport a les polítiques socials i al desenvolupament econòmic; i mantenir l'espai públic i els serveis amb austeritat.

Ingressos
El pressupost presenta un augment del 5'8%
en aquest capítol. És una conseqüència de
l'increment d'un 2'1% dels impostos. També
es produeix un increment general del 3,2% de
taxes que graven el domini públic. I augments
variables de determinats preus públics amb
l'objectiu de permetre cobrir el cost de determinats serveis.

Amb la novetat de la inclusió de la taxa de residus, incorporant una reducció del 50% per
als comerciants, els ingressos patrimonials
baixen un 54% perquè no es cobra el cànon
del dipòsit de residus de l'argilera Elena, tancada l'any 2011.

Despeses
El capítol més important, el de personal, es
redueix un 4'5%, rebaixant un milió d'euros la
partida respecte l'any passat. L'apartat de
béns corrents i serveis es redueix un 0'5%,
mentre les despeses financeres pugen un
20% - d'1'2 a 1'4 milions-. Personal suposa
el 47% de les despeses. Béns corrents i serveis un 42% i despeses financeres i transferències corrents el restant 11%. Per àrees,
destaca Atenció a les Persones, Cohesió i
Benestar Social amb el 30% de les despeses
i un increment respecte a l'any passat del 8%
i Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana,
amb el 28%.

Inversions
La partida és de 6'8 milions d'euros, als que
s'han d'afegir 260.000 euros que executarà
directament l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB). Dins d'aquest apartat destaquen les
actuacions al programa Urban que aquest any
es centren a la zona de Xarau, la nova escola
Riu Sec o les reformes previstes al barri de
Cerdanyola 2000 dotades aquest any amb
260.000 euros en un projecte que continuarà
en pròxims exercicis.

El pressupost municipal afronta
la crisi econòmica, ajuda a
endreçar les finances, dona
suport a les polítiques socials i
al desenvolupament econòmic
i manté l'espai públic i els
serveis amb austeritat.

A QUÈ ES DESTINA EL PRESSUP
Ocupació, Empresa i Promoció
Econòmica

Polítiques socials
Plans d'atenció a les dependència (PIA):
Teleassistències: Aparells instal·lats:
Persones a les que es dóna cobertura:

1.228
436
498

Alfabetització digital
19 Tallers per facilitar la recerca de feina a 349 persones aturades

Usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària:
SAD PIA:
SAD Social:
Persones beneficiàries
del servei d'atenció domiciliària
Fons de contingència social:

311
82
393
136.362

Beques:
S'han atorgat més de 900 beques escolars
Alfabetització digital:
S'han fet 49 tallers amb 296 persones participants.
Serveis Socials:
Persones ateses durant el 2011
Atenció d'urgències

Accés a l'ocupació
365 persones inicien el seu itinerari d'accés a l'ocupació

6412
201

Plans d'ocupació:
Se n'han realitzat 34, capacitant a 299 persones.
Formació ocupacional:
S'han fet 4.709 hores per atendre 203 alumnes, orientant-los
en la cerca de feina.
Empresa
Més de 3.937 contactes amb empreses, amb més de 1.308
assessoraments.Suport a la creació de 52 empreses,
atenent propostes de 503 persones. Un increment del 9,6%
respecte al 2010.
Cerdanyola Oberta
Impuls a Cerdanyola Oberta, una nova xarxa de cooperació
i networking. http://www.cerdanyolaoberta.cat
S'han fet un total de 53.544 accions durant l'any 2011 i un total
de 22.844 accions d'atenció directa a 12.503 persones que
han accedit al Servei Municipal d'Ocupació.

El pressupost en números
2011

2012 Variació

Impostos
53%
Taxes i altres ingressos 15%
Transferències corrents 32%
Ingressos Patrimonials
1%

27.123.433,81
6.405.748,21
15.453.331,16
654.105,05

27.679.851,87
7.775.170,82
16.769.709,58
299.455,44

2,1%
21,4%
8,5%
-54,2%

Total

49.636.618,23

52.524.187,71

5,82%

IMPOSTOS
IBI
IVTM*
Plusvàlua
IAE
ICIO*
Total

2011

2012

Variació

65%
13%
10%
8%
4%

17.748.033,81
3.562.000,00
2.631.400,00
2.075.000,00
1.107.000,00

69% 18.985.951,87
13% 3.510.000,00
10% 2.731.000,00
6% 1.700.000,00
3%
752.900,00

6,97%
-1,46%
3,79%
-18,07%
-31,99%

100%

27.123.433,81

100% 27.679.851,87

2,05%

INGRESSOS CORRENTS
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INGRESSOS CORRENTS

*IVTM (Impost sobre vehicles) ICIO (Impost sobre construccions i obres)

DESPESES CORRENTS

2011

2012

Variació

Personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

22.245.372,73
19.697.234,13
1.237.023,34
4.002.387,45

21.236.358,16
19.597.566,86
1.485.018,21
4.932.975,91

-4,5%
-0,5%
20,0%
23,3%

Total

47.182.017,65

47.251.919,91

0,1%

2012

%

10.594.234,02
7.638.272,29
13.322.435,29

22,42%
16,16%
28,19%

14.211.259,33
1.485.018,21

30,08%
3,14%

47.251.919,1

100,00%

DESPESES CORRENTS PER ÀREES
Alcaldia - Presidència
Organització i Desenvolupament Econòmic
Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana
Atenció a les persones, Cohesió i
Benestar Social
Despeses Financeres
Total

DESPESA CORRENT

POST MUNICIPAL (dades 2011)
Cultura i Joventut

Seguretat ciutadana

Biblioteca
Visites : 13.031 (9.342 visitants més respecte el 2010)
Préstecs: 119.698 documents deixats en préstec
(6.736 documents més respecte el 2010).
Total d'usuaris: 28.841 usuaris totals (representen el 49,5%
de la població total de Cerdanyola)

Servei de atenció a la violència de gènere i mediació
Múmero d’assistencies el 2011
85
Denúnices instruiïdes per violència de gènere
30

Cultura
Nombre d'entitats beneficiàries de subvencions
Nombre de beneficiaris de Convenis

27
15

Nombre d'activitats i entitats amb suport municipal
Ateneu
Es fan 64 cursos, amb 759 assistents.
Assistents a les representacions artístiques
Nombre total d'usuaris

302

33.431
120.000

Joventut
Casal d'estiu 2011:
544 infants
Programació d'estiu jove 2011:
Festival Fantosfreak:una mitja de 1.100 espectadors al dia
Campionat Warhammer: un total de 350 participants
Campionat d'Skate "Shut up and Skate": 43 inscrits

Controls de velocitat
Dies totals de control durant l'any 2011
Hores totals de control durant l'any 2011
Vehicles controlats durant l'any 2011
Total d'infraccions de velocitat durant l'any 2011
Controls d’alcoholèmia
Controls preventius
Proves efectuades

107
261
92.804
3.834

77
679

Recursos destinats a formació
50 agents, de manera rotatòria han assistit a uns 26 cursos
de reciclatge i actualització de diferents matèries
professionals impartits per la Diputació de Barcelona.
Igualment ha hagut assistència d'agents d'aquesta Policia a
diverses Jornades Formatives a l'Institut se Seguretat
Pública de Catalunya.

Iniciats els treballs de la nova
escola del Riu Sec
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El material de construcció de
la nova escola permetrà
integrar l’edifici en l’entorn i
aconseguirà la reducció de
demanda energètica

Alçat del projecte de l’escola que se situa entre la via del tren i el riu.

Les obres per a la construcció de la nova escola d’infantil i primària a la zona del riu Sec
ja han començat.
Les obres tenen un període d’execució previst d’11 mesos i s’inclouen dins el pla integral de la millora del riu Sec, el qual incorpora
una passera per connectar l’escola amb el
barri de La Farigola i d’un pont que donarà accés a tota aquesta zona des del centre.
L’escola, amb un pressupost de 3.370.044 euros, esdevé peça central d’un espai que es recupera per a la ciutat, ajudant a connectar el
barri de La Farigola amb la resta del municipi

gràcies a la futura passera que salva la via del
tren i el pont del Remei que salva el riu Sec.
L’escola estarà acabada durant el primer trimestre del 2013, en plenes condicions per començar a funcionar el curs 2013-14.
L’escola se situa en paral·lel a la via de tren,
amb el passadís donant cap a la via per protegir les aules del soroll del trànsit ferroviari i
obrint-se al riu i a les vistes amb una orientació sud – est.
L’edifici més alt protegeix els patis interiors
com espais de relació. L’edifici de l’escola
s’estructura en tres grans peces rectangulars
connectades entre elles pels diferents espais
exteriors que generen, creant patis interiors,
oferint un centre educatiu on impartir classes,
però també un centre de trobada i relació.
L’escola compta amb una zona esportiva i un
menjador amb capacitats per a 300 alumnes.

Un dels elements fonamentals en la recuperació de la zona del riu Sec, fins ara un solar entre la via del tren i el riu, és la construcció
d'una nova escola. L'escola se situa en
paral·lel a la via del tren i tanca la parcel·la el
bloc principal de Primària, al que segueixen els
blocs del menjador i el gimnàs. Aquesta disposició protegeix l'escola del tren, obrint-se al riu
i a les vistes amb una orientació sud-est.
El joc de cobertes inclinades, ràfecs i porxos
doten el conjunt d'un caràcter lleuger i amable,
amb panells de fusta d'avet vermell certificat,
tallat a taller. No només es tracta d'integrar l'edifici en l'entorn, sinó de treballar amb materials respectuosos amb el medi ambient, d'origen natural o reciclat. Igualment un curós
estudi funcional i bioclimàtic garantitza el correcte funcionament i confort del conjunt a partir de sistemes passius, la qual cosa garanteix
la reducció de la demanda energètica de l'edifici. Un equipament que contribuirà a la millora
de la qualitat de vida d'una ciutat que també
sap créixer de portes endins. El projecte de millora integral dels barris del riu Sec no només
passa per temes ambientals com la regeneració de les vores del riu o la descontaminació
de terrenys afectats per la presència d'amiant;
sinó que inclou el desenvolupament d'equipaments i connexions que permetran integrar al
teixit urbà zones allunyades del centre.
L'escola projectada s'inclou dins una gran illa
d'equipaments municipals al voltant d'una
plaça central, endreçant uns espais que passen
així a ser propietat de la ciutadania. L'edifici
s'estructura en tres grans peces rectangulars
connectades entre elles pels diferents espais
exteriors que generen, creant patis interiors,
oferint un centre educatiu, on impartir classes,
però també un centre de trobada i relació.

Dades tècniques
Centre de primària de dues línies, amb una capacitat per 450 alumnes d'edats
compreses entre els 3 i els 12 anys.
Edifici de 2 plantes amb 3.146 m2 construïts en un parcel·la de 7.200 m2
Equipat amb 18 aules + biblioteca, menjador, cuina, sales de motricitat, informàtica,
música i pistes poliesportives
Pressupost d'adjudicació: 3.370.044,40
Empresa adjudicatària: UTE Maheco S.A. i Constructora Calaf SLU
Termini d'execució 11 mesos.
El sistema constructiu és prefabricat i els fonaments amb pilotatge clavat
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Ajuntament, bancs i caixes
busquen solucions davant la
situació econòmica local

Reunió a la sala de plens amb els directors de bancs i caixes de Cerdanyola.

L'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona
i el tinent d’Alcalde d’Economia i Finances,
Francisco Ortiz, han mantingut una reunió
amb els representants de les caixes i entitats
bancàries que operen a la nostra ciutat per
trobar vies de col·laboració que reactivin l'economia local i per cercar solucions als desnonaments que s'estan produint.

Mesures per solucionar
els desnonaments
Des del govern s’ha abordat el tema de les
persones afectades per la hipoteca demanant a les entitats financeres la col·laboració
mútua amb l'objectiu de poder actuar prèviament i trobar solucions alternatives als desnonaments que s'estan produint, com ara la
possibilitat d'oferir lloguers socials.
El govern també els ha informat que ja s'han posat en marxa els tràmits per tal crear una
Oficina d'Intermediació que actuï entre ambdues parts en els procediments de desnonament. La proposta va ser ben rebuda pel conjunt

dels bancs i caixes que, malgrat manifestar el
poc marge d'actuació que tenen, van oferir-se a
col·laborar directament i valorar cas a cas.
També es va demanar al conjunt dels bancs i
les caixes representades que facilitin el nombre previst de desnonaments per tal de poder
emprendre les actuacions més adients i es
va mostrar l’interès per altres possibilitats a
les garanties immobiliàries o personals, que
tants maldecaps estan donant a les famílies
que pateixen la crisi.
Bancs i caixes s'han compromès a traslladar
aquestes peticions i inquietuds al si de les
seves entitats, mentre que l'Ajuntament ho
farà a través de la Federació de Municipis de
Catalunya i de l'Associació de Municipis de
Catalunya.

Solucions a la crisi
Un altre punt important de la reunió ha estat
l'afectació de la crisi a Cerdanyola. Des del govern s’ha demanat la col·laboració de les oficines financeres pel que fa al finançament com a

prioritat per dinamitzar l'economia local. El finançament és vital pel gruix del nostre teixit
empresarial (petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors) i que l'accés al crèdit és
el que permet invertir, moure l'economia, generar riquesa i crear nous llocs de treball. Això si,
ha destacat la importància de presentar projectes viables i solvents.
És en aquest sentit que l'Ajuntament de
Cerdanyola, a través del seu Servei d'Ocupació,
Empresa i Promoció Econòmica, dóna assessorament a fi i efecte que nous projectes empresarials puguin començar a caminar. Els representants dels bancs i les caixes han vist amb
bons ulls la implicació i el suport de l'administració en aquests projectes empresarials i
han manifestat la seva predisposició a valorar conjuntament aquells amb possibilitats.
Per part dels Bancs i les Caixes han assistit a
la reunió els representats d'Unnim, Banesto,
Catalunya Caixa, Banco de Santander, Banc
de Sabadell, BBVA, Bankia-Caja Madrid, i
Banco Popular.
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FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Pressupostos, governabilitat
i confiança

No es suficiente

Un bon pressupost ha de prioritzar
l’equitat a l’austeritat

Una de les obligacions de qualsevol govern és elaborar

El Partido Popular se abstuvo en la aprobación inicial

A l'hora de definir els criteris bàsics del Pressupost

el pressupost per l'any en curs. No és l'única condició

de los presupuestos del año 2012. Una decisión

Municipal, creiem que cal prioritzar l'avenç en l'equitat

per a garantir la governabilitat però és imprescindible i

que no fue fácil, ya que a día de hoy existen discre-

per sobre de qualsevol altre criteri, motiu pel qual và-

alhora ajuda a generar bones sensacions. Els que te-

pancias importantes en determinadas partidas del

rem proposar el mes d'octubre aplicar la Tarificació

nim la responsabilitat de gestionar els comptes locals

mismo con el equipo de gobierno.

Social en la majoria de taxes i preus dels serveis pú-

hem de fer més política que mai, aplicant les solucions

En el pleno del mes de enero, ya anunciamos que no

blics municipals.

que cadascú creu que són adients per la situació ac-

era nuestro presupuesto, no es el que habríamos rea-

Aquesta política d'ingressos en funció de la capacitat

tual. Doncs si, ara ja el tenim, el pressupost. S'ha fet, i

lizado los concejales del PP y perfectamente lo hubié-

real de cadascú, ha d'anar acompanyada d'un Pla de

el més important, s'ha fet entre tots els grups munici-

ramos podido votar en contra y dejar al descubierto la

Subvencions municipal, especialment en l'IBI i les

pals, el del govern i els de l'oposició, i això no passa so-

minoría que sostiene en la alcaldía a la Sra. Carmona.

plusvàlues en casos de desnonaments sobrevinguts.

vint, encara que algú deu pensar que hauria de ser

Pero apelando al sentido de responsabilidad que

Des d'ICV-EUiA hem mantingut un diàleg permanent

sempre així.

nos piden los ciudadanos y teniendo en cuenta que

amb el govern, amb l'objectiu de que es recollissin les

Hem avançat doncs, cap a aquesta governabilitat. A

nos habían aceptado un número importante de en-

nostres propostes. El Govern n'ha recollit bona part,

ningú se li escapa que no ha estat fàcil "amb la que

miendas, decidimos abstenernos inicialmente.

en temes d'ocupació, educació, igualtat, gent gran, co-

està caient". Tothom ha estat a l'alçada,21 regidors de

Ahora veremos, en los próximos días, si el mismo

merç, esports, cooperació, reducció de despeses i

25 han facilitat que s'iniciï el tràmit per a l'aprovació de-

sentido de responsabilidad que ha demostrado el PP

també pel que fa a inversions.

finitiva del pressupost. Perquè és el que toca ara, més

lo tiene el gobierno.

Aquest fet és el que ha motivat la nostra abstenció en

responsabilitat que mai, i així s'ha entès per aquesta

Al acuerdo que hemos llegado con el equipo de go-

l'aprovació inicial. No obstant, hem presentat al·lega-

àmplia majoria. I perquè s'ha treballat molt, també

bierno en relación al presupuesto, aumenta partidas

cions que, creiem, milloren el pressupost actual, la

d'això en som tots conscients. Perquè no és de cap al-

sociales, elimina gastos en publicidad, informes y es-

qualitat de vida de la ciutadania i dinamitzen social-

tra manera com ens en sortirem de tot plegat, amb

tudios externos,… Partidas excesivas y despropor-

ment i econòmicament el municipi.

feina i voluntat de consens. Continuem doncs, que el

cionadas que tanto hemos denunciado.

En aquest sentit, proposem incrementar els recursos

que hagi de venir ens agafi treballant, preparats per

Desde el PP hemos conseguido que se reduzca el

d'Ocupació per tal de contribuir a la generació d'ocupa-

continuant afrontant les dificultats. De totes les situa-

gasto en publicidad en un 51,92%, en actuaciones

ció al municipi i Joventut, que porta 3 anys patint impor-

cions se'n pot sortir amb esforç, ganes de superació i

protocolarias y de representación en un 53,32%, en in-

tants retallades, tot proposant un Pla d'ocupació

intel·ligència.

formes y trabajos técnicos en un 84,25% y en la re-

Municipal específic per a joves entre 18 i 30 anys.

Perquè ara toca anar més enllà, garantir la gover-

vista que ustedes están leyendo ahora en un 24,21%.

D'altra banda, plantegem impulsar una oficina per a un

nabilitat de la ciutat per trobar solucions als nous

También hemos conseguido que se incorporen parti-

nou Programa de suport i dinamització comercial i de

reptes que vindran i per generar confiança. Que

das para rehabilitar el barrio de Cerdanyola 2000, la

l'autoocupació, així com incrementar, com a mínim fins

ningú no dubti que ens en sortirem, i potser

construcción del CEIP Riu Sec, realizar actuaciones

al nivell de 2011, els recursos destinats a Cooperació,

aquesta forma de fer s'encomanarà a d'altres as-

en el Parc de la Riera (Canaletas), construir un nuevo

Igualtat, Gent Gran i manteniment de centres escolars.

pectes de la ciutat, que és el que cal.

tanatorio y buscar una solución definitiva a las insta-

Proposem que els recursos addicionals necessaris pro-

M'adreço a la resta de grups municipals per dir, ja

laciones deportivas de Fontetes.

vinguin de la revisió a la baixa dels contractes de recollida

ho saben, que són moments especials. Ens ha to-

En relación a la subvención del IBI estamos satisfe-

de residus i neteja viària i del de manteniment de parcs i

cat afrontar-los, cadascú amb la força que ha tret a

chos a medias. Hemos conseguido que se consigne

jardins, així com dels majors ingressos de passar de 5 a

les urnes i amb la responsabilitat que li toca. Dir a

la partida presupuestaria de 346.000 euros en con-

10 anys la devolució de les liquidacions 2008 i 2009.

tots que si ens bloquegem, si ens quedem espe-

cepto de apoyo a las familias con menos recursos

Pel que fa a les Inversions, un cop garantit l'acord polí-

rant, tàcticament, temps millors, a la ciutat no ens

económicos. Pero el equipo de gobierno todavía no

tic entre el govern i el nostre grup, de tirar endavant un

ho perdonaran. No són moments ni per als governs

ha acabado sus deberes. Debe redactar y aprobar

Pla d'Inversions a quatre anys amb especial accent en

aplicar el "rodillo", ni per la resta de grups oposar-

antes de la aprobación definitiva de los presupues-

l' URBAN, la millora de l'espai públic i dels equipa-

se cegament a tot allò que es proposi. Segurament

tos el reglamento para subvenciones el IBI.

ments municipals, fem 3 propostes molt concretes:

moltes coses hauran de canviar, algú podria dir que

En conclusión, la aprobación inicial del presupuesto

En primer lloc, plantegem l'aprovació d'un Pla de

no tenim més remei. Doncs si és així aprofitem l'o-

2012 no es suficiente para que el PP pueda apoyar

Barris 2012-2020 amb un Pressupost mínim de

portunitat per als canvis. Trobem la manera d'afron-

en la votación de marzo los presupuestos de 2012.

10M per aquesta legislatura, amb tres fases: diag-

tar en positiu la situació, aprenent tots les noves lli-

Hemos pedido al equipo de gobierno que durante el

nòstic conjuntament amb les entitats veïnals, procés

çons, la millor manera de no tornar a cometre les

mes de febrero, trabajen en buscar ayudas para reac-

participatiu d'establiment de prioritats i calendari i

mateixes errades. Ara toca que la ciutat tingui un

tivar el comercio local, se redacte un reglamento de

desenvolupament del Pla.En segon lloc, proposem

govern fort, per comunicar aquests missatges a la

subvenciones de cara a las entidades culturales y de-

que l'Escola Xarau, quan ja deixi de ser CEIP, tingui un

ciutadania, per generar confiança, per donar espe-

portivas de nuestra ciudad y no se den subvenciones

triple destí: Centre Obert de formació, Casal de Joves

rança. Deixem-nos de partidismes, Cerdanyola s'ho

según criterios políticos. También que se doten las

i Escola Bressol Municipal.

mereix.

seis plazas de agentes de seguridad, ya que la planti-

Finalment, proposem prioritzar la inversió en la Zona

lla de la policía local está bajo mínimos y que redac-

Esportiva Municipal Fontetes, amb l'adequació del

ten urgentemente las bases para poder facilitar en la

camp de futbol i dels vestidors i que sigui l'empresa

tarifación social, entre muchas otras peticiones.

100% municipal Cerdanyola Promocions Municipals
qui se'n faci càrrec de la Inversió.

CARLES ESCOLÀ

HELENA SOLÀ

Realisme i suport a l’economia
local

Treballem per un nou model
de ciutat

El pressupostos d’un any perdut

La missió principal dels pressupostos del 2012

El pressupost municipal és l'acord polític més im-

S'ha aprovat inicialment el pressupost municipal

ha de ser poder fer front a les despeses socials

portant que es pren a Cerdanyola. No és un sim-

pel 2012 i des d'Esquerra hem decidit votar-hi en

per ajudar a moltes famílies de Cerdanyola, enfor-

ple tràmit, com volen aquells que tradicionalment

contra per uns motius que no són cap sorpresa.

tir les polítiques de suport al comerç, la restaura-

ens governen o els recolzen. El pressupost és la

Creiem fermament que amb el projecte que dibui-

ció i les empreses de Cerdanyola per poder crear

planificació de com es gasten els recursos que

xen els números d'aquest pressupost i amb les

ocupació i reduir despeses per poder reorganitzar

aportem la ciutadania, les polítiques que es du-

ordenances que els principals partits esperen

el conjunt de l´Ajuntament i fer-lo viable econòmi-

ran a terme a la ciutat. És per aquest motiu que

aprovar, el 2012 serà un exercici perdut.

cament.

treballem perquè a Cerdanyola es posin en fun-

Els grans partits segueixen esperant amb candele-

Les propostes i esmenes que CiU hem proposat

cionament processos participatius per a la seva

tes que torni l'especulació immobiliària per que en-

a l’actual equip de govern han anat en aquesta

elaboració. La ciutadania pot i ha de jugar un pa-

trin recursos a les arques municipals i poder conti-

direcció. Moltes han estat assumides, d’altres

per actiu, no acceptem que se li reservi un paper

nuar fent el que han fet sempre, gestionar

no, però en tot cas sabíem que la nostra missió

de mera espectadora.

malament i fer créixer el deute municipal. Des

havia de ser positiva i d’intentar corregir errors

I com és el pressupost que necessita Cerdanyola?

d'Esquerra vam reclamar que el govern reaccionés

que al nostre entendre tenia la proposta inicial

Nosaltres hem elaborat propostes clares en rela-

donant la cara i no fent allò més fàcil, retallar de la

socialista.

ció als ingressos, posant sobre la taula alternati-

maneta del PP els serveis que reben els ciutadans.

D’entre les propostes incorporades volem desta-

ves per caminar amb valentia cap a una fiscalitat

Donar la cara és acceptar que més del 70% dels

car la injecció de 60.000 euros per la promoció

justa, perquè pagui més qui més té. També ho

habitatges de la ciutat tenen un valor cadastral

del comerç local i la restauració, que malgrat

hem fet amb el pressupost de despeses, fent pro-

inferior als 150.000 i que pertanyen a la gent

aquest increment continua baixant un 11% res-

postes entorn a quatre eixos: participació activa

treballadora que més està patint la situació ac-

pecte l’any anterior. La bonificació del 50% de la

dela ciutadania en la presa de decisions; defensa i

tual. Vam reclamar que a aquestes propietats se

taxa de residus per l’activitat econòmica i l’incre-

millora dels serveis públics i lespolítiques socials;

li congelés l'IBI o se li reduís per que fossin els

ment dels recursos destinats al suport als em-

impuls d'un nou model econòmic basat en la proxi-

habitatges de major valor cadastral els més afec-

prenedors i l’ocupació.

mitat i lasolidaritat; i control de les finances muni-

tats

Dins de l’àmbit social volem destacar l’increment

cipals apostant per la gestió pública. També hem

d'Esquerra es farà demagògia i en som cons-

de les subvencions a les entitats del tercer sec-

apostat per la millora dels barris. En definitiva, un

cients, tothom ho està passant més o menys

tor que tanta feina estant fent em aquests mo-

nou model de ciutat que doni resposta a les ne-

malament però n'hi han que estan menjant grà-

ments. Creu Roja, Església Evangèlica, Càritas i

cessitats de les persones que hi vivim. Un model

cies a la caritat de les entitats socials i n'hi han

Amics de Mossèn Rossell augmentaran els seus,

que desterri el projecte caduc que el govern conti-

que encara estan lluny d'aquest extrem. Fer polí-

encara insuficients recursos, en un 36%.

nua fent seu, el projecte que només beneficia uns

tica no consisteix en intentar agradar a tothom,

Hem pogut, també, incrementar respecte la pro-

pocs privilegiats.

consisteix en cercar sol·lucions als problemes i a

posta socialista, l’aportació a la normalització lin-

El Compromís per Cerdanyola vam votar en con-

hores d'ara en tenim uns quants i de molt greus.

güística (clau per afavorir la cohesió social i la for-

tra de la proposta de pressupost delgovern per-

Lamentablement, el Govern no està disposat a

mació per trobar feina) en 36.000 euros i

què no és el que necessitem la gent de

fer-hi front i desvia la mirada ignorant als que ho

minimitzar la retallada que el PSC pretenia d´un

Cerdanyola. És un pressupost que retalla en l'à-

estan passant pitjor.

44%.

rea social (diners i personal), que no aposta per

Els pocs recursos que pot gestionar l'Ajuntament

Altres aportacions significatives han estat en

la recuperació de serveis privatitzats, que no

a hores d'ara han d'emprar-se en reduir els con-

l’augment de subvencions a les entitats esporti-

qüestiona la despesa en estructura política i que

sums de la institució i en generar projectes pro-

ves (no ho hem aconseguit en la mesura que no-

continua fent del deute bancari la més prioritària

ductius que generin ocupació de qualitat a la ciu-

saltres creiem justa), en evitar retallades en les

de les despeses. La participació ciutadana, ni es

tat i descarreguin llast de les arques municipals.

polítiques socials de joventut i en eliminar moltes

preveu, i grans empreses continuen fent l'agost

El govern externalitza els serveis per mandra, im-

despeses que creiem innecessàries.

parasitant l'erari públic. Parlant clar, és un pres-

mobilitzat per la seva pròpia incapacitat i seguint

En l’àmbit de les inversions podrem garantir el

supost de dretes. Això va quedar ben clar al pas-

una rutina que ha enfonsat l'economia local.

desenvolupament del programa URBAN, la remo-

sat ple, on va ser el PP qui més va defensar la

Els grans partits de la ciutat han decidit agafar-se

delació del barri de Cerdanyola 2000, i una par-

proposta del govern.

fort de les mans i a l'estil de les millors sectes

tida inicial per rehabilitar el camp de futbol de les

No podem acabar sense explicar que hem presen-

mil·lenaristes, reciten la dansa de la pluja amb la

Fontetes.

tat un recurs contra l'aprovació d'aquest pressu-

vana esperança de que els bons temps de la

Han quedat molts temes importants al tinter,

post. I ho hem fet, perquè s'han comès greus il·le-

martingala tornin per oxigenar la tresoreria i que

com ara garantir poder retornar a totes les famí-

galitats. La documentació necessària no estava a

sigui possible tornar a inaugurar rotondes. No

lies de Cerdanyola l’increment de l’IBI que superi

disposició del grups de la oposició, violant així el

ens sumarem a aquest exercici espiritual tan poc

l’IPC, o l’inici de les accions per poder bonificar la

dret al control i al debat democràtics. Tampoc els

profitós i hem decidit explicar quines són les al-

Plus Vàlua dels afectats per execucions hipotecà-

òrgans de control intern del consistori, com la in-

ternatives que al nostre entendre cal impulsar. Si

ries. CiU continuarem treballant per fer possible

tervenció, van poder revisar l'expedient sencer, i

amb la situació social que s'està vivint actual-

la incorporació d´aquests aspectes fonamentals

per tant denunciem que no existeixen els controls

ment, no es volen aplicar polítiques d'esquerres,

per moltes famílies d Cerdanyola.

necessaris sobre la despesa.

quin futur ens espera?

la

pujada.

Sobre

aquesta

proposta
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Millores en l’accessibilitat

Plànol de situació de les actuacions per millorar l’accessibilitat (imatge de Google Maps).

De gener del 2011 a 2012, s'han adaptat 34 passos de vianants per garantir l'accessibilitat.
S'ha treballat a: Av. Roma, Plaça de Colom, Torres i Bages, Passeig d'Horta, Pintor Togores,
Felicià Xarau, Plaça de Benito Pérez Galdós, Passeig de les Acàcies, carrer de Sevilla, carrer
de Diagonal, Avinguda de Serragalliners
Garantir l'accessibilitat a les persones i oferir
una resposta ràpida davant les incidències a
la via pública han estat les prioritats del treball de la Brigada Municipal. S'ha actuat
arreu de la ciutat, combinant aquestes actuacions amb d'altres d'adequació de les voreres, manteniment d'espais enjardinats (poda,
rebrots, desbrossar, entre d'altres), reparar
sots i fer treballs de pintura a la geografia urbana, fer el manteniment de les dependències municipals i les escoles. En aquests
equipaments s'han fet treballs de fusteria,
electricitat, ferreria i d'altres que han necessitat emprar maquinària municipal. També s'han atès les urgències que han emès els centres escolars.
La brigada ha dedicat una part destacada del
seu treball a atendre les peticions de les entitats referida a les infrastructures necessàries

Obres del nou accès de vianants al carrer Serragalliners

per a fer les seves activitats. S'han muntat
tarimes, punts de subministrament elèctric,
subministrat tanques, entre d'altres actuacions.

Quant a l'enllumenat públic, en el darrer trimestre de 2011 s'han reparat 265 punts de
llum, s'han atès 151 avaries d'enllumenat i
s'han canviat 12 faroles.

Dia internacional de les dones
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ACTIVITATS AJUNTAMENT
Dijous 8 de març 20:00 h. MAC Can Domènech
Mostra d'artistes -il:lustradores- del fons artístic del MAC
Divendres, 16 de març, 22:00h. Teatre de l'Ateneu
Teatre: Què hi faig aquí baix si sóc un àngel?
Textos de l'Empar Moliner a càrrec de Mariona Casanovas
ACTIVITATS DE LES ENTITATS
Del 5 al 9 març (Tardes) Setmana de Portes obertes
Casa de Dones per la Igualtat, C/Indústria, 12
Dones per la Igualtat
+Dilluns5 de març 18,00 h. Casa de Dones per la Igualtat,
Xerrada: Creixement personal a través dels àngels, Reiki
i constel·lacions familiars, a càrrec de Marta MunueraDones per la Igualtat
Dimarts 6 de març, 18,00 h. Museu d'Art de Cerdanyola,
Pel·lícula: "La dona oblidada" de Clara Campoamor.
Projecció i col·loqui Dones per la Igualtat
Dijous 8 de març 21,30 h. Teatre de l'Ateneu
Pel·lícula: EILA, de Jarmo Lampela. Cineclub Xiscnèfils
Divendres 9 de març 21,00 h. Sala del Casal de Fontetes
Sopar de Dones. Dones per la Igualtat
Dissabte 10 de març 21,00 h. Local de l'AAVV Serraperera
Sopar-homenatge a les dones. AAVV Serraperera
Dimarts 13 de març 19,00 h. Sala 22 de l'Ateneu
Xerrada: "La dona i el sexe", a càrrec de Montse Martínez
Dones per la Igualtat
Dijous 15 de març, 21,30 h. Teatre de l'Ateneu
Pel·lícula: La fuente de las mujeres, de Radu Mihaileanu
Cineclub Xiscnèfils

El 8 de març commemorem les lluites que les dones hem realitzat al llarg de la història per assolir la nostra participació i presència en tots els àmbits de la societat.
En els darrers anys hem aconseguit, al menys formalment i, si
més no, a lanostra societat, molts dels drets que, històricament, ens havien estat negats.
Això no pot fer oblidar, però, que, a la pràctica, les dones moltes
vegades encara som discriminades, silenciades, oprimides i
considerades ciutadanes i treballadores de segona, quan no impunement assassinades. En relació a aquesta darrera qüestió,
les set dones assassinades a Catalunya en el que portem de
2012 és una xifra esgarrifosa.
La desigualtat de gènere es basa, en bona part, en la perpetuació d'uns estereotips que es fonamenten en una divisió sexual
del treball, que fa que la segregació laboral per raó de gènere
encara sigui una trista realitat i que es consideri normal un sistema en el que les dones hagin de compaginar el treball remunerat amb el treball domèstic, reproductiu i de cura, treballant el
doble però cobrant la meitat.
La desigualtat esmentada fa que, en una situació de crisi econòmica com l'actual, més dones que homes ens veiem abocades a l'atur, a la dependència, a les feines més precàries, a la
pobresa i a l'exclusió econòmica i social.
Malgrat la retòrica de la conciliació entre treball i família, es segueix discriminant per raó de gènere i es condemna a les dones
a altes taxes d'atur, precarietat, temporalitat i subocupació.
Tothom sap que, en èpoques d'atur generalitzat, les dones tenim menys oportunitats, i que un mercat sense control ens discrimina, al considerar-nos "menys competitives" pel fet d'assignar-nos unes càrregues familiars que són de "competència
femenina". Tanmateix, moltes figures que en teoria han de servir per combatre l'atur, com els contractes a temps parcial, són

fórmules que consoliden la precarietat laboral i que tenen a les
dones com a principals destinatàries. Podem afirmar que les
dones patim més que ningú les crisis econòmiques, les reformes laborals i de pensions, i les retallades salarials i socials.
L'actual crisi també ha servit per retallar despeses en el sector
públic. Aquestes retallades s'han concretat, en part, en una disminució dels pressupostos destinats a les polítiques d'igualtat,
en la manca de suport financer a les entitats i associacions que
presten serveis a les dones, i en el tancament de recursos públics concrets (cases d'acollida per a dones maltractades, centres d'assessorament a les dones, programes de salut sexual i
reproductiva...). La retallada d'aquests serveis afecten a les dones que treballen en aquest sector, a les seves usuàries i a
aquelles que, davant la progressiva desaparició dels serveis,
acabaran assumint-los, potser abandonant feines o recorrent a
treballs precaris o de temps parcial. No hem de permetre que
l'actual crisi econòmica serveixi d'excusa per retrocedir en els
drets individuals, socials i econòmics de les dones. La rebaixa
dels sous i de les pensions, l'augment de l'edat de jubilació i
del càlcul de la base de cotització, les retallades a l'estat del
benestar social, són alguns dels factors que portaran moltes
llars a la pobresa, i les dones, un cop més, serem doblement
perjudicades.
Ara, més que mai, cal continuar donant suport a les polítiques
en favor de l'equitat, tot fomentant la corresponsabilitat i el repartiment de tasques entre gèneres, potenciant els espais de
coeducació, denunciant les situacionsdiscriminatòries, posant
en valor per igual el treball remunerat i el treball domèstic, i reconeixent el dret de les dones a una salut sexualitat i reproductiva i a decidir sobre el nostre propi cos.

Cerdanyola del Vallès, 8 de març de 2012
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Dia de la dona: manifest 8 de març de 2012

Procés per a la redacció del nou
Reglament Orgànic Municipal (ROM)
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L'Ajuntament de Cerdanyola ha posat en marxa l'elaboració d’un nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM) amb la publicació de la resolució que proposa la composició d’una comissió
ciutadana que participarà en el seu redactat. Aquesta proposta sobre la comissió ciutadana es
sotmet a informació pública per un termini de 30 dies – finalitza el 12 de març - per tal que es
puguin presentar les al·legacions i suggeriments que s’estimin adients.
Aquesta proposta es considerarà definitiva
si no es presenta cap al·legació ni suggeriment en el termini d'exposició pública, que
s'hauran de formalitzar al registre general
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

El procés
Al ple ordinari del passat mes de juliol de
2011 es va aprovar per unanimitat la redacció d’un nou reglament municipal.
Posteriorment es va aprovar una segona
moció al ple ordinari del 24 de novembre
de 2011 on es demanava a la secció de
processos participatius l’elaboració d’una
proposta per a la constitució d’una comissió ciutadana amb la finalitat d’estudiar,
elevar propostes i fer el seguiment per a redactar el nou ROM de l‘Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

Composició
La composició de la Comissió Ciutadana
que es proposa és la següent:
El Tinent d’Alcalde de Presidència i regidor
de Participació Ciutadana i Relacions
Veïnals, com a president de la Comissió.
Un representant de cada un dels partits po-

lítics, coalicions, federacions de partits o
agrupacions d’electors, que hagin concorregut a les darreres eleccions locals.
Un representant de cadascú dels grups
d’entitats (agrupades per les tipologies
establertes
al
Reglament
Orgànic
Municipal) inscrites al Registre Municipal
d’Entitats, Associacions o Fundacions de
la Generalitat, que ho sol·liciti. Cada entitat designarà el nom de la persona que
l’ha de representar.
Qualsevol ciutadà, resident a Cerdanyola
que ho sol·liciti.
El secretari o secretària de l’Ajuntament
de Cerdanyola o persona en qui delegui,
assistirà a les sessions amb veu i sense
vot i serà responsable d’aixecar acta.
També assistiran a les sesssions, amb
veu pero sense vot, els tècnics de
l’Ajuntament de la secció de Processos
Participatius, així com d’altres funcionaris
del consistori que es requereixin.

Portada de l’actual ROM.

La resolució de comissió ciutadana encarregada d’elaborar el nou Reglament
Orgànic Municipal s’ha publicat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, als portals
municipals www.cerdanyola.cat, www.cerdanyola.info i als perfils locals a
Facebook i Twitter.

Prohibició de fer foc al bosc
Des del 15 de febrer ha quedat prohibit encendre cap tipus de foc en
terreny forestal.
La Generalitat ha avançat en un mes la prohibició de fer foc en terreny
forestal. Ha estat una conseqüència de la meteorologia dels darrers
mesos - amb una notable manca de pluges - la que està propiciant que
durant gener i febrer i a la majoria de comarques de Catalunya hi hagi
un elevat perill d'incendis.
El Vallès Occidental és una de les comarques afectades. Mentre no
millorin les condicions de la vegetació, es preveu que el nivell de perill
d'incendi continuï assolint valors alts.
A partir d'ara queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els
terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja
de 500 metres que els envolta de les comarques amb més risc d'incendi. També queda prohibit cremar rostolls, cremar residus vegetals,
fer focs d'esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura, llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades
en vies de comunicació que travessin terrenys forestal. En funció de la

La sequera de l'hivern ha fet avançar la prohibició de fer foc al bosc.

meteorologia, i si el risc d'incendi forestal disminueix, es podrien derogar aquestes mesures excepcionals.
Cerdanyola del Vallès té una important superfície arbrada d'un gran
valor ecològic. És per això que el govern de la ciutat fa una crida a la
ciutadania perquè compleixi les indicacions dictades per la
Generalitat de Catalunya.

Tallers de ioga per cohesionar
la ciutat
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Els tallers es realitzen a
l’Ateneu

Un dels tallers que es fan a l’Ateneu.

Cerdanyola del Vallès és capdavantera en la
posada en marxa d'un taller de "Relaxació i
Ioga per sentir-se millor", en el qual hi participen persones amb discapacitat psíquica del
C.O. Barcanova - Montflorit de G.S.I.S. i gent
gran del municipi, a través del Programa de
Gent Gran Activa.

La col·laboració entre ambdues organitzacions ha permès posar en marxa una activitat
que busca assolir un doble objectiu: la promoció de la salut i la qualitat de vida mitjançant
la pràctica de les tècniques pròpies del Ioga i
fomentar la integració i cohesió social a la
ciutat.

El taller va néixer dins el programa d'activitats
d'Ajust Personal i Social del C.O. Barcanova fa
10 anys. L'entitat va veure que l'experiència,
pels bons resultats que generava, podria aportar-la a altres col·lectius de la ciutat.
L'Ajuntament va entomar la proposta, passant
a formar part de les activitats desenvolupades
al Programa de Gent Gran Activa. Així, fa dos
anys va néixer el taller que actualment realitzen
a l'Ateneu 10 persones de Barcanova i 10 persones majors de 60 anys del municipi.
Els resultats constaten l'èxit de l'experiència
perquè es creen vincles entre ambdós col·lectius, reforçant-se de retruc la cohesió ciutadana. I es superen els prejudicis a través de
diferents experiències relacionals previstes al
taller.
Actualment s'estudia crear noves activitats
adreçades a altres col·lectius de la ciutat que
permetin aprofitar les possibilitats que genera aquesta experiència.

Ajuntament i Consell Comarcal es marquen com
a repte garantir la qualitat dels serveis públics

Pepita Pedraza i Carme Carmona.

L'alcaldessa, Carme Carmona s'ha reunit per primer cop amb la presidenta del Consell Comarcal, Pepita Pedraza, per parlar d'objectius comuns i coordinar polítiques conjuntes en un moment de gran dificultat
econòmica

Aquesta primera trobada s'emmarca en el calendari de reunions del
Consell Comarcal amb tots aquells municipis que integren el Vallès
Occidental
Segons l'alcaldessa, "la reunió amb la presidenta del Consell
Comarcal ha servit per definir els possibles eixos de treball que marcaran la col·laboració entre les dues institucions".
Carmen Carmona i Pepita Pedraza han coincidit en les dificultats que
pateixen els ajuntaments en l'actual context de crisi i han mostrat la
seva voluntat de treballar conjuntament en la recerca de noves fórmules que permetin afrontar els reptes actuals i les necessitats més immediates.
Tant l'alcaldessa com la presidenta del Consell Comarcal han destacat la necessitat de continuar treballant per tal de garantir la qualitat
dels serveis públics bàsics, la reactivació econòmica dels municipis,
la lluita contra l'atur i molts altres aspectes que afecten al conjunt de
la ciutadania com ara l'educació, el transport o el civisme.
Durant la visita institucional Pepita Pedraza, acompanyada del gerent
de l'organisme comarcal, Albert Planell, ha signat en el llibre d'Honor
de la ciutat.

Càsting de músics locals per
actuar al Roser de Maig

Imatge promocional del càsting per a músics locals.

Els grups seleccionats tindran l’oportunitat
d’actuar en directe en alguns dels espais
de la festa. És per això que s’han establert
5 categories d’acord a aquests espais: poprock amplificat (concert teloner del grup
convidat a la festa), pop-rock acústic (Casal
de Joves), grups i orquestres de versions,
swing, revetlla... (plaça de l’Abat Oliba), mú-

sica d’arrel com folk, jazz, blues i flamenc,
entre d’altres (B’Art de l’Ateneu) i DJ (Parc
del Turonet).
L’objectiu d’aquest càsting és promoure i fer
visibles els grups musicals locals, potenciar
la participació ciutadana, sobretot la del sector més jove, tot i que el càsting ha estat
obert a totes les franges d’edat, i al mateix

temps vol contribuir a la contenció econòmica
en el pressupost de la festa.
Després de la preselecció en base a les maquetes presentades aquests grups podran actuar en directe els dies 10 i 11 de març al Casal
de Joves on un jurat escollirà els grups finalistes. El jurat estarà integrat per professionals de
l’àmbit de la música i de la cultura locals, representants de la comissió de festes del Roser de
Maig i de les entitats de Cerdanyola, a més de
representants de l’Ajuntament.
Amb els grups preseleccionats es farà, a
més, una votació online oberta a tota la ciutadania, a través del portal jove. El guanyador
s’unirà als grups finalistes del jurat.
Els grups seleccionats podran actuar a la
festa major en directe i cadascuna d’aquestes actuacions tindrà una remuneració de
200 euros. A més, es crearà una agenda de
grups i solistes de Cerdanyola que es donarà
a conèixer entre els agents culturals de ciutat
per facilitar així l’oportunitat d’actuacions en
directe dins del municipi.
Aquesta iniciativa és un bon exemple del treball en xarxa i de corresponsabilitat entre els
diferents serveis de l’Ajuntament que es vol
potenciar des del govern.

I ruta de tapes i montaditos
Dinamitzar l'hostaleria i el comerç de la ciutat és l'objectiu de la I
Ruta de Tapes i Montaditos, una proposta organitzada per Francisco
Lucena, del Cafè Gaucho. Una iniciativa activa fins el 4 de març.
Menjar bones tapes i prendre una beguda per 2,5 euros a 24 establiments hostalers de la ciutat és la fita que proposa la I Ruta de
Tapes i Montaditos de Cerdanyola. Participar-hi és tan fàcil com
demanar un fulletó de la ruta - n'hi ha dues de 12 establiments cadascuna - als establiments implicats o baixar-se'l de la plana web
http://www.cerdanyolacomerciants.com Document en mà, només
cal tastar les tapes de cada local participant. Un cop fet, s'haurà
de demanar que ens posin el segell corresponent fins a completar
la dotzena. Qui ho aconsegueixi podrà optar als diversos descomptes que ofereixen els 27 comerços col·laboradors amb
aquesta iniciativa.
Empresaris d’hostaleria amb el regidor Paco Ortiz.

Suport de l’Ajuntament
L'Ajuntament dóna suport a aquesta iniciativa. El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Francisco Ortiz, destaca que és d'un bon exemple
de "com cal canviar dinàmiques, donant facilitats a les empreses com a generadores d'ocupació i recolzant propostes que tenen resolt el tema
del finançament sense dependre d'uns ajuts públics que els Ajuntaments ja no estan en disposició de poder oferir".
La I Ruta de Tapes i Montaditos de Cerdanyola ha rebut també el suport de Cerdanyola Empresarial, comerciants i hostalers de la ciutat. Tothom
s'emplaça per treballar conjuntament els diversos sectors implicats per generar noves propostes. Els restauradors i els locals d'oci nocturn ja
han mostrat el seu interès en tirar endavant propostes similars.

307 joventut i economia 17

L’Ajuntament de Cerdanyola ha convocat un càsting per a solistes i grups musicals locals per
actuar a la Festa Major del Roser de Maig i crear una agenda de grups a la ciutat.

Commemoració dels 50 anys de
les greus riuades del 1962
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Cerdanyola del Vallès, en col·laboració amb d'altres municipis de la comarca, prepara
activitats per recordar el 50è aniversari de la riuada de 1962. Per fer-les és necessària la
col·laboració de la ciutadania aportant testimonis dels fets
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès prepara
una sèrie d'activitats per recordar la riuada del
25 de setembre del 1962, un fet que causà un
gran impacte a la comarca del Vallès
Occidental. Es treballa amb la idea de fer un petit documental, una maleta didàctica i un itinerari pels indrets destacats del municipi vinculats amb els fets esdevinguts el 1962. Per
confegir aquestes activitats són necessàries
imatges i el testimoni de les persones que ho
van viure. Per això el municipi fa una crida a les
persones que disposin de materials dels fets o
visquessin aquells moments perquè els aportin
i puguin ajudar a bastir les activitats previstes.
Pel que fa a les imatges (fotografies, filmacions..) es recolliran a l'Arxiu Municipal de dilluns a divendres de 10 a 14h on seran escanejades i es tornaran immediatament.
Els testimonis es gravaran a les dependències Cerdanyola Ràdio. Per participar-hi només cal trucar a l'Ateneu, al telèfon 935 914
133, i deixar el nom i el número de telèfon.

Imatge dels efectes de la riudada de 1962 a la zona del pont vell.

El Club d'Hoquei aspirant a la Creu de Sant Jordi
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha posat en marxa una campanya per promoure la candidatura del Cerdanyola Club d'Hoquei a la
Creu de Sant Jordi 2012 que atorga la Generalitat de Catalunya amb la
finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels
seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa
de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
Dins la campanya s'ha sol·licitat al conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell, tant per part de l'alcaldessa de
Cerdanyola com de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament, que estudiï
la concessió de la Creu de Sant Jordi 2012 al Cerdanyola Club
d'Hoquei de Cerdanyola del Vallès.
La Junta de Portaveus també ha aprovat instar a entitats i associacions
de Cerdanyola perquè donin suport a la concessió de la Creu de Sant
Jordi 2012 al Cerdanyola Club d'Hoquei.
Des de l'Ajuntament es considera que l'entitat és mereixedora d'aquesta distinció per la seva rellevant aportació a l'esport català com a
club degà de l'hoquei sobre patins català i estatal, i un dels primers al
continent europeu en la pràctica d'aquest esport.

Degà de l’Hoquei a Espanya
El Cerdanyola Club d'Hoquei, fundat l'any 1936, és una entitat molt arrelada a la població on ha aconseguit mantenir una trajectòria esportiva
continuada, basada en l'altíssima tradició en la pràctica en l'esport del
patí, tant hoquei com patinatge artístic. En el seu palmarès figura la destacada participació en diferents competicions nacionals i internacionals
que han contribuït a la projecció de Cerdanyola com a ciutat esportiva.
L'Ajuntament ha fet també una crida a la ciutadania, mitjançant les xarxes
socials, per tal que s'adhereixin a la campanya per a la concessió de la Creu
de Sant Jordi 2012 al Cerdanyola Club d'Hoquei de Cerdanyola del Vallès.

Cavalcada de Reis 2012

56

gen-feb 2012

Carrossa d’una de les entitats

El Rei Baltassar saluda als nens i nenes

Recepció oficial als Reis d’Orient

Melcior al pessebre

Suplement gràfic
gener-febrer 2012

Carrossa amb angelets

Actuació dels Pastorets

Festa de Sant Antoni: guarniment de carruatge

Festa de Sant Antoni: presentació dels abanderats

Festa de Sant Antoni: recorregut pels carrers de la ciutat

Felicitació al restaurant Tast & Gust que figura a la guia Michelin

Festa de Sant Antoni: nens i nenes vestits de l’època

Celebració del Dia d’Andalusia a Cerdanyola

Festival Patina-sos: Homenatge a Alba Pérez, una de les actuacions de grup i una de les actuacions en parella

Dani Pérez a “Fem monòlegs” per l’esclerosi múltiple

Café amb lletres amb Teresa Solana

Café amb lletres: Gisela Pou

Recepció als alumnes suïssos que van visitar la ciutat

Imatges de Cerdanyola nevada (febrer 2012)

Exposició a l’espai Altis de l’Associació d’artistes plàstics

Acte d’entrega de claus dels pisos de la Clota

Homenatge a la centenaria María Álvarez

Concentració dels participants a la “Marea violeta” contra les retallades en polítiques d’igualtat

Derbi futbolístic entre Cerdanyola i Ripollet

Duatló: concentració de bicicletes

Duatló: tret de sortida de la cursa atlètica

Trobada esportiva escolar de P-5

Derbi: les autoritats a la llotga de l’estadi

Duatló: un moment de la prova ciclista

Duatló: entrega de premis

El Cerdanyolenc, Raül Quiles, bronze en el campionat d’arc de Catalunya

in

març
L'agenda de la ciutat al teu e-mail!
Entra a www.cerdanyola.cat/agenda i inscriu-te!
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dispensable

38è Aplec de la sardana
10 de març. 22h
Gran concert amb
la Cobla - Orquestra Els Montgrins
Teatre de l'Ateneu
11 de març 16:30h
Ballada de Sardanes
Pavelló Municipal de Can Xarau
Cobles Montgrins, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi.
Organitza: Agrupació Cultural sardanista de Cerdanyola del Vallès

15 de març Passejada de la Gent Gran
Sortida a les 10h des de l' Ateneu
recorregut per la Cerdanyola antiga,
amb visita al Museu de ca n'Oliver

25 de març 19h

Concert Tutto Vivaldi
Teatre de l'Ateneu.
Concert de presentació de la Jove Orquestra de Cerdanyola i el
cor 7 de música.
Entrada 6 euros (4 euros menors de 18 anys i estudiants de l'EMM
Aulos / gratuït per menors de 12 anys)

6ª Setmana del bacallà
16 al 25 de març
Participen els restaurants de la ciutat
Hi col·labora l'Ajuntamentde Cerdanyola

24 de març 22h

Teatre: Razas, Original de David Mamet
Teatre de l'Ateneu
Amb l'actuació de Toni Cantó, Bernabé Rico, Pedro Gutiérrez i
Montse Plá
Entrades ja a la venda a l'Ateneu.
12 euros anticipada, 15 euros a taquilla.

Concurs del cartell del Roser de Maig
En marxa la segona edició del concurs de cartell per al Roser de
Maig. El cartell premiat serà la imatge gràfica de la festa d'enguany.
Els originals es podran presentar fins el 5 de març a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà. La temàtica serà lliure.
Les bases es poden consultar al portal
municipal http://www.cerdanyola.cat

Adreces 2.0 Ajuntament:
Facebook: https://www.facebook.com/ajuntament.cerdanyoladelvalles
Twitter: @cerdanyola
Google +: https://plus.google.com/10698709156149436406

Farmàcies de guàrdia

Telèfons d’interés

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro) 93 692 67 21
Galceran

Pl. Sant Ramon, 18
93 580 67 78
Hidalgo:
Ronda Cerdanyola, 1
93 692 23 68
Hidalgo-Valls: Av. de Canaletes, 11
93 692 53 53
Lluís:
Altimira, 18
93 692 47 08
Ordis:
Av. Rep Argentina,17
93 580 78 59
Pereiro:
Av. Catalunya, 49-B
93 580 97 00
Rivera:
C/Sant Ramon, 182
93 692 06 76
Rovira:
Pg. Cordelles, 67
93 592 13 99
Sánchez:
C/Santa Rosa, 36-38 93 692 31 84
Selva:
C/Torrente, 12
93 594 74 30
Torrents:
C/Diagonal, 30
93 580 39 04
Valls:
Av. Catalunya, 17
93 692 11 30
Novell:
Ctra. de Barcelona, 216 93 594 71 95

RIPOLLET
Pinetons:
Merinero:
Rincón:
Selva:
Toledo:
Bertrán:
Boquet:
Costa:

C/Palau Ausit, 1
Ctra. Barcelona, 130
C/Magallanes, 4
C/Calvari, 3-5
Rambla Sant Andreu
C/ Monturiol, 74
C/ C/ Lluna, 6
C/ C/ Verge del Pilar, 10

93 691 70 59
93 692 00 21
93 692 00 86
93 580 95 23
93 692 23 26
93 586 54 26
93 692 25 90
93 586 54 26

SERVEIS MUNICIPALS

TELÈFONS D’URGÈNCIA

Ajuntament (centraleta)
93 580 88 88
Arxiu Municipal
93 580 88 88 Ext. 5164
Ateneu
93 580 88 88 Ext. 5870
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM)
93 580 53 58

Urgències Bombers
085
Emergències
112
Policia Local
93 691 20 00 / 092
ABP Mossos d’esquadra
93 592 47 00
Policia Nacional (urgències)
1091
Comissaria de Policia Nacional
93 691 18 54

93 580 52 51

Biblioteca
93 580 76 02
Servei d’Ocupació Can Serraperera 93 594 70 50
Deixalleria municipal
93 691 74 42
Zona Esportiva Can Xarau
93 691 77 04
Parc Esportiu Guiera
93 586 36 36
Servei d’informació Juvenil A prop 93 580 61 19
Museu de ca n’Oliver
93 580 45 00
Museu ca n’Ortadó
93 692 33 22
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) 93 591 41 30

SERVEIS COMPANYIES
Aigües de Barcelona atenció client 900 710 710
Avaries Aigües de Barcelona
900 700 720
Avaries Gas Natural
900 750 750
Avaries FECSA-ENDESA

Servei de gas Butà
Correus
Funeraria Truyols

900 770 077
93 725 62 77 / 901 100 100
93 691 37 57
93 580 97 10

TRANSPORTS
FEBRER
22
23
24
25
26
27
28
29

LLUÍS
SELVA Ripo
SÁNCHEZ
Rov/Costa
Rov/Valls

FERRER
GALCERAN

RAMBLA

MARÇ
1
2
3

ALVAREZ
PINETONS

ROVIRA

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rov/Meriner
TOLEDO

TORRENTS
HIDALGO
RINCON

NOVELL
Rov/Rivero

PEREIRO
BERTRAN
HID-VALLS

SELVA Cerd
BOQUET
ORDIS
Rovi/lLLUÍS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rovi/Selva Ri

SANCHEZ
COSTA

VALLS
FERRER
GALCERAN
RAMBLA
ALVAREZ
PINETONS

ROVIRA
MERINERO
TOLEDO
TORRENTS
HIDLAGO

FF.CC.
93 205 15 15
RENFE Rodalies
93 691 88 69
SARBUS
93 580 67 00 / 93 727 92 92
Radio Taxi del Vallès Occ.
93 580 27 27 /
93 692 40 16 / 93 692 58 23

Telèfon d’atenció ciutadana
a Cerdanyola

010
www.cerdanyola.info
www.cerdanyola.cat/cerdanyolaradio
www.cerdanyola.cat

93 692 95 02

Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència

900 900 120

TELÈFONS SANITARIS
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Cita prèvia Atenció Primària
93 728 44 44
CAP Canaletes
93 591 07 40
CAP Fontetes
93 594 44 70
CAP Serraparera
93 580 63 63
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)
93 594 22 16
Urgències
Visites
93 594 21 11
Centre de Salut Mental
93 580 96 77
Creu Roja
93 691 61 61
Centre Hospitalari Parc Taulí
93 723 10 10
Programa d’Atenció a la Dona
93 594 21 99
Alcohólicos Anónimos
93 317 77 77
Parkinson Catalunya
93 580 03 11
AL-ANON familiars d’alcohòlics
93 310 39 53
Ambulàncies (urgències)
061
Associació Esp. Contra el Càncer 93 414 25 25

ALTRES SERVEIS
UAB
Servei Local Català
Dones per la igualtat
El Safareig

93 581 10 00
93 580 27 51
93 580 13 98
93 580 61 51

