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Tothom està d’acord que el servei públic de Policia ha de donar resposta
a les necessitats de la ciutadania en matèria de seguretat i convivència.
Per això ha de comptar amb l'assignació de recursos i tenir com a principal indicador de qualitat la satisfacció dels veïns i veïnes a qui serveix.
En aquest sentit, l’Ajuntament està treballant per tal d’impulsar una
Policia de proximitat, una Policia que treballi sobre la prevenció específica
i que tingui una interacció més freqüent i directa amb la població.
Però per aconseguir-ho es fa necessària una major solidaritat social, tant
pel que fa a la col·laboració en la prevenció del delicte com en la prevenció de l’incivisme.
No s'entén una Cerdanyola moderna en l’àmbit de la seguretat si no la
fem entre tots, administració i ciutadania.
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Nuevo gobierno,
nuevas oportunidades

Des del primer moment en què vaig entomar la responsabilitat
d'assumir l'alcaldia de l 'Ajuntament de Cerdanyola, una de les
meves prioritats sempre ha estat la de garantir l'estabilitat i la
governabilitat en benefici del conjunt de la ciutadania.

Desde el primer momento en el que adquirí la responsabilidad
de asumir la alcaldia del Ayuntamiento de Cerdanyola, una de
mis prioridades ha sido siempre la de garantizar la estabilidad y
la gobernabilidad en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

El Govern municipal ha dut a terme converses amb la resta
de forces polítiques i els darrers mesos han estat crucials en
l'assoliment d'aquest objectiu. La voluntat de consens, de
diàleg i de transparència han estat principis fonamentals en
la nostra acció de govern i amb aquest esperit hem arribat a
un acord que, estic convençuda, esdevindrà l'eix vertebrador
de la governabilitat al municipi els propers anys.

El Gobierno municipal ha llevado a cabo conversaciones con el
resto de fuerzas políticas y los últimos meses han sido cruciales
para conseguir este objetivo. La voluntad de consenso, de diálogo
y de transparencia han sido principios fundamentales en nuestra
acción de gobierno y con este espíritu hemos llegado a un acuerdo
que, estoy convencida, se convertirá en el eje vertebrador de la gobernabilidad del municipaio en los próximos años.

El passat divendres 20 d’abril es posaren les bases d'un govern fort, coherent i sòlid. Un govern amb la sensibilitat social pròpia de les forces polítiques de progrés, amb la voluntat de practicar polítiques participatives i transparents, i
sobretot, un govern responsable que planti cara a la crisi i estigui disposat a treballar pel benestar dels cerdanyolencs i
cerdanyolenques. És una bona notícia per a la ciutat.

El pasado viernes, 20 d’abril se pusieron las bases de un gobierno fuerte, coherente y sólido. Un gobierno con la sensibilidad social propia de las fuerzas políticas de progreso, con la voluntad de practicar políticas participativas y transparentes i,
sobre todo, un gobierno responsable que plante cara a la crisis y
esté dispuesto a trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas de Cerdanyola. Es una buena notícia para la ciudad.

El nou govern de la ciutat no només compta amb un equip de
persones preparades, amb experiència i amb il·lusió per assolir aquest nou repte, sinó que té molt clares quines són les
prioritats actuals de la ciutat.

El nuevo gobierno de la ciudad, no sólo cuenta con un equipo de
personas preparadas, con experiencia y con ilusión para conseguir este reto, sinó que tiene muy claras cuales son las prioridades de la ciudad.

La dinamització social i econòmica del municipi constitueix
un repte essencial per als propers anys. Davant la crisi econòmica hem de treballar en un nou model socioeconòmic basat en l'economia del coneixement, que fomenti l'ocupació,
que garanteixi elsw serveis públics de qualitat i que vetlli pel
present i el futur del nostre entorn. En definitiva, hem de posar les eines necessàries per intentar que aquelles persones
que estan patint els efectes de la crisi se'n surtin, i el que és
més important, per a què no hàgim de tornar a veure'ns en
una situació semblant.

La dinamización social y económica del municipio constituye un
reto esencial para los próximos años. Ante la crisis económica
tenemos que trabajar en un nuevo modelo socioeconómico, basado en la economía del conocimiento, que fomente el empleo,
que garantice los servicios públicos de calidad y que vele por el
presente y el futuro de nuestro entorno. En definitiva, tenemos
que poner las herramientas necesarias para intentar que aquellas personas que están sufriendo los efectos de la crisis, los
superen, y lo que es más importante, que no tengan que volver a
verse en una situación parecida.

Comencem una nova etapa que estic convençuda que servirà
per seguir avançant i millorant Cerdanyola dia a dia. Ho farem
des del diàleg constant i, això si, sempre amb la vostra col·laboració activa.

Iniciamos una nueva etapa que, estoy convencida, servirá para
seguir avanzando y mejorando Cerdanyola día a día. Lo haremos
desde el diálogo constante y, eso si, siempre contando con vuestra colaboración.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

308 carta oberta 3

Nou govern,
noves oportunitats

Nou acord per ampliar
el govern municipal
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Els grups municipals del PSC, junt amb Els Verds Opció Verda i ICV-EUiA formen a partir d’ara
un nou govern que neix amb l’objectiu d’aconseguir tirar endavant polítiques d'esquerres i
amb l’estabilitat com a premisa fonamental.
A partir de l’acord, el govern s’amplia de 7 a 12 regidors i es mantindrà el diàleg amb la resta
de grups per arribar als majors consensos possibles
llori la llera i els marges del riu fins 2014,
nous planejaments urbanístics als sectors
Mafinsa, Riviére, Aiscondel-CanCordelles i
una nova zona comercial centralitzada al passeig del Pont amb connexions amb avinguda
Catalunya, passeig Acàcies, Can Xarau i la
plaça Granados. Un altre projecte és buscar
inversions per crear passos elevats que connectin els dos costats de la línia ferroviària i
les ja conegudes zones d'equipament al solar
del carrer Riu Sec (ús esportiu i educatiu) i a
Can Xarau (ús cultural i esportiu).

Parc de l’Alba

El govern municipal passa de 7 a 12 regidors

Els serveis socials i les
persones en risc d'exclusió
seran objectius prioritaris per
als dos grups municipals

L’acord de govern neix amb
la voluntat d’aglutinar els
valors de l’esquerra i oferir
estabilitat

Tot i que la suma de regidors inclosos en el
pacte formen una majoria relativa de 12 , segons es va posar de manifest, “aquest nou
equip servirà per governar més i millor amb
12 que amb 7 amb més valors de l'esquerra
que no amb la d'un únic grup”.
Tot i això, el nou govern neix amb la voluntat
de mantenir el diàleg amb totes les forces
polítiques del Consistori amb l'objectiu d'arribar als majors consensos possibles.
El pacte es basa en tres grans objectius: total
sanejament dels comptes municipals; inversió per millorar els barris més necessitats; i
polítiques actives en àmbits diversos -des de
l'ocupació al medi ambient, la salut o el benestar social- per fer una ciutat més atractiva
per a les empreses, el comerç i per viure-hi.
El nou govern tindrà l'atenció a les persones
més colpejades per la crisi com a gran prioritat.

ció de consultes ciutadanes vinculants, per
exemple en el cas de la solució a l'abocador
de Can Planas, són elements destacats de
l'eix sobre noves maneres de fer política, posant èmfasi en les relacions amb el teixit associatiu i el nou conveni entre Ajuntament i
EMD de Bellaterra.
La dinamització social i econòmica passa per
complir el Pla de Viabilitat sense posar en perill la prestació de serveis bàsics amb actuacions en ocupació, suport a l'emprenedoria o
dinamització del comerç.
El Pla integral d'ocupació plantejat inclou actuacions per a joves d'entre 18 i 30 anys, dones aturades, aula de recerca de feina per a
aturats, programa de suport comercial i autoocupació i plans formatius per a l'emprenedoria. La creació del Consell Econòmic i Social
amb participació dels agents de la ciutat i la
potenciació del CIT i del desenvolupament estratègic de l'eix de la B30 serien altres punts
destacats.

Acord al voltant de cinc eixos
L'acord de govern entre PSC, ICV, EUiA i EV-OV es
fonamenta en cinc eixos: noves formes de fer política i governar, participació ciutadana, generació
d'activitat econòmica i pla integral d'ocupació;
projectes estratègics (Urban, Centre Direccional,
UAB, hospital), serveis públics de qualitat i gestió
innovadora (energia, comerç, mobilitat...)
La creació d'un Consell de Ciutat i la realitza-

Planificació estratègica
En temes de planificació estratègica, es contempla el desenvolupament del projecte
Urban de millora del riu Sec com eix central
de la ciutat, amb prioritat per al vianant, instant a l'Agència Catalana de l'Aigua a que mi-

Al Parc de l'Alba es planteja que el planejament
ha d'elaborar-se de forma compartida entre
l’Ajuntament i la Generalitat i ser compatible
amb la Via Verda, amb activitats industrials al
Parc de la Ciència que hauran de tenir com a ús
principal la recerca i la investigació.
L'edificabilitat, si es modifica, s'ubicarà en altres espais de la ciutat amb l'objectiu de regenerar barris.
Un altre aspecte destacat de l’acord és la determinació de que no hi hagi cap més abocador
a Cerdanyola.

Atenció a les persones
Quant als serveis públics, el document planteja uns serveis socials amb atenció prioritària per a les persones en risc d'exclusió, la
creació d'un servei d'assistència legal i de
mediació per a famílies en risc de desnonament, l'aplicació de la progressivitat fiscal
amb tarificiació social en impostos i taxes i
també contempla la modernització de l'organització municipal per simplificar tràmits així
com la creació del regidor de barri.
En temes culturals i educatius, l'acord del
pacte de govern preveu el nou col·legi Riu Sec
per al 2013, elaborar un Pla de Viabilitat per a
l'escola de música Aulos, fer de l'Ateneu un
equipament de referència cultural i confirma
l'aposta per la Biblioteca Central a l'antic
Casal de l'Esport Altis. Una quarta escolabressol apareix com a possibilitat.
Altres objectius són l'aposta per les energies
renovables, el cooperativisme agrícola, la incorporació a la Zona 1 del sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità
al temps que es potencia el carril bici o l'ús
de cotxe compartit.

Arran l’acord establert entre els grups municipals del PSC (juntament amb Els Verds Opció
Verda) i ICV-EUiA per tal de formar nou govern,
el nou cartipàs mantindrà les 4 àrees de govern que hi havia fins ara:
1. Alcaldia-Presidència
2. Organització, Finances i Desenvolupament
Econòmic
3. Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana
4. Atenció a les Persones i Cohesió Social
El govern estrà format pels següents regidors i
regidores:
Carme Carmona (Alcaldessa), Víctor Francos,
Maria Reina, Francisco Ortiz, Carmen Rebollo,
Montserrat Montiel, Santiago Cayuela, Laura
Rodríguez, Eulàlia Mimó, Carmen Arché, Félix
Sánchez i Marc Albert Guillamón.
Pel que fa als titulars en cada una de les àrees
de govern, Víctor Francos continua encapçalant
l’Àrea d’Alcaldia - Presidència, amb les següents matèries delegades: Comunicació,
Participació Ciutadana i Pla Estratègic. Tindrà
també la delegació en matèria de Serveis
Municipals, dins de l’Àrea d’Urbanisme, Espai
Públic i Ecologia Urbana.
Maria Reina té les delegacions en matèria
d’Habitatge, Mobilitat i Transports dins l’àrea

Àrea d’ Alcaldia
Àmbit d’Alcaldia

Àrea d’Alcaldia
àmbit de Presidència
Participació
Ciutadana
Comunicació
Relacions Veïnals

d’Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana i
les delegacions d’Educació, de Joventut i de
Salut Pública pel que fa a l’Àrea d’atenció a les
persones i Cohesió social.
Francisco Ortiz ocupa la delegació en matèria
d’Atenció i Informació Ciutadana, dins de l’Àrea
d’Alcaldia-Presidència i les delegacions, en matèria de Finances i Serveis Econòmics i de
Promoció Econòmica dins de l’Àrea
d’Organització, Finances i Desenvolupament
Econòmic.
Carmen Rebollo es responsabilitza de la delegació en matèria de’Immigració i Cooperació al
Desenvolupament dins de l’Àrea d’Atenció a
les Persones i Cohesió Social. I de la
d’Ocupacó, dins
l’Àrea
d’Organització,
Finances i Desenvolupament Econòmic.
Montserrat Montiel té ara la delegació en matèria de Relacions amb les Universitats, dins l’Àrea d’Alcaldia Presidència, la delegació en matèria de Recursos Humans, dins l’àrea
d’Organització, Finances i Desenvolupament
Econòmic i les de Cultura, Gent Gran i
Normalització Lingüística en l’Àrea d’Atenció a
les Persones i Cohesió Social.
Santiago Cayuela, per la seva banda, se n’ocupa de la delegació en matèria de Pla

Atenció i informació ciutadana
Igualtat
Pla Estratègic de ciutat

Àrea d’Organització
Finances i
Desenvolament
Econòmic
Administració
Econòmica i
Sistemes
d’Informació
Contractació i
Compres
Organització i RRHH
Finances i Serveis
Econòmics
Promoció Econòmica
Ocupació

Estratègic (junt amb Victor Francos) i de les delegacions en matèria de Contractació i
Compres i d’Activitat Econòmica, dins de l’àrea
d’Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana.
Laura Rodríguez continua com a delegada per
a la matèria de Medi Ambient i Espais Naturals,
dins de l’àrea d’Alcaldia-Presidència.
Eulàlia Mimó, manté les delegació en les matèrie d’activitat Urbanística i d’Obres Públiques,
dins l’àrea d’Urbanisme, Esapai Públic i
Ecologia Urbana.
Carmen Arché obté la delegació en matèria
d’Administració Electrònica i Sistemes
d’Informació, dins l’àrea d’Organització,
Finances i Desenvolupament Econòmic i la delegació de Serveis Socials pel que fa a l’àrea
d’Atenció a les Persones i Cohesió social.
Félix Sánchez continua amb la delegació de
Seguretat Ciutadana en l’àrea d’AlcaldiaPresidència i amb la de Manteniment
d’Espai Públic i Dependències, en l’àrea
d’Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana.
Finalment, Marc Albert Guillamón assumeix
la delegació en matèria d’Esports en l’àrea
d’Atenció a les Persones i Cohesió Social i la
de Relacions Veïnals dins l’àrea d’AlcaldiaPresidència.

Medi Ambient i Espais naturals
Relacions amb les Universitats
Seguretat Ciutadana

Àrea d’Urbanisme,
Espai Públic
i Ecologia Urbana

Àrea d’Atenció a les
persones i Cohesió
Social

Activitat Econòmica
Activitat Urbanística
Habitatge
Manteniment Espai
Públic i
Dependències
Mobilitat
Obres Públiques
Serveis Municipals
Transports

Serveis Socials
Immigració i
Cooperació al
Desenvolupament
Cultura
Esports
Salut Pública
Gent Gran
Joventut
Educació
Normalització
Lingüística
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El nou cartipàs segueix estructurat
en quatre àrees de govern
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El Twitter de l'Ajuntament,
capdavanter a Catalunya
L'article "Ajuntament catalans a Twitter", signat per Josep Maria Sàrria i publicat al butlletí
electrònic de Localret, situa el perfil municipal
@cerdanyola entre els més seguit del país,
just darrera dels ajuntaments de Barcelona,
Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
El Twitter de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès ha celebrat aquest mes de maig tres
anys de vida amb un total 1.659 seguidors i
9.103 tweets publicats.
Posar en marxa aquest perfil va ser una
aposta de futur i s'ha demostrat que en seu
temps de vigència ha estat un encert.

La participació de la
ciutadania
La participació dels agents socials i la ciutadania en general constaten l'interès per
aquest canal de comunicació. Aquesta implicació dels usuaris ajuda a construir ciutat.

Cerdanyola ha estat un dels municipis pioners en la utilització d’aquesta xarxa social que s’ha convertit en una una eina de
present i de futur, i, fins i tot, són molts
els consistoris que estan observant el nostre municipi com a possible exemple a seguir.
No es pot fer ciutat si no es compta amb la
ciutadania i és aquí on es fan fonamentals
els perfils socials com Twitter, Facebook,
Google + i Pinterest juntament amb l'aportació transversal d'altres mitjans de comunicació com són Cerdanyola.info i Cerdanyola
Ràdio.

Els Plens municipals es
retransmeten per internet
des de desembre de 2010
La presència a les xarxes socials i als mitjans
de comunicació convencionals és una mostra

de la transparència informativa que segueix
el govern local. En aquest sentit la retransmissió dels plens municipals a través del portal municipal www.cerdanyola.cat és una
prova irrefutable d’aquesta voluntat. Aviat es
veurà complementada amb la publicació a
Internet de les sessions plenàries. Es treballa tenint en compte les noves prestacions del
portal Youtube, per bastir una estructura que
permeti presentar l’ordre del dia en titulars
actius que remetin al vídeo de la discussió
plenària. Un vídeo que es penjarà sense editar, tal i com s’hagi emès en directe per
www.cerdanyola.cat , aquestes noves prestacions no suposaran cap cost addicional pel
municipi.
L’Ajuntament també ha impulsat les retransmissions dels plens via twitter, obrint un
usuari nou, @cdvonline i emprant l’etiqueta
#plencdv.

Municipis de Catalunya amb més de 1.000 seguidors a twitter, exclosa Barcelona

Millora en l’educació viària dels
escolars de Cerdanyola
L’Ajuntament i els representants de l’Institut de
Seguretat Vial de la Fundació MAPFRE, i de la
Federació Catalana d’Automobilisme han signat un conveni de col·laboració pel foment dels
programes d’educació viària en el municipi.
Amb el conveni es millorarà la campanya d’educació viària adreçada als alumnes, incrementant el material didàctic amb què treballaran els escolars. Així, del 21 al 25 de maig,
s’instal·larà al Parc del Turonet una Caravana
d’Educació Viària de la Fundació MAPFRE que
està formada per un circuit de karts de 1.000
metres quadrats i una aula d’audiovisuals.
Amb el circuit de karts s’iniciarà als participants en el coneixement i el respecte a la
senyalització de trànsit, i es responsabilitzarà
a l’alumne en el seu paper de conductor. La
formació pràctica es complementarà amb
xerrades i audiovisuals.
Promoció de comportaments cívics en relació
amb el trànsit

308 gestió 7

L’Ajuntament, la Fundació Mapfre i la Federació Catalana d’Automobillisme signen un acord
pel foment de programes d’educació viària

El parc de trànsit escolar tornarà a comptar amb karts

La campanya d’educació viària té l’objectiu
de promoure comportaments i actituds responsables i cíviques dels escolars en relació
amb el trànsit, aportant els coneixements
adequats. El programa de formació pretén
que els alumnes adquireixin nous hàbits de

conducta més solidaris i cívics en relació
amb la circulació i el trànsit.Enguany participaran en la campanya d’educació viària un
total de 450 alumnes de Cerdanyola. La
Policia Local serà l’encarregada d’impartir el
curs.
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FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Nou govern, més ampli, més fort

“El gobierno del insulto y del 40%

Un govern per a fer front a les necessitats bàsiques de la ciutadania

Sempre és difícil assolir responsabilitats, però

“El nostre grup, sincerament, sent vergonya de que

Les eleccions municipals de maig de 2011 varen

quan la situació és tan complicada com la que es-

aquesta ciutat tingui l'alcaldessa que té". Estas duras

donar com a resultat una majoria d'esquerres, al

tem vivint, s'ha de posar en valor i agrair la impli-

palabras, las dijo el que a día de hoy es el 6º Teniente

Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola. Conscients

cació dels partits polítics en les tasques de go-

de Alcalde, Santiago Cayuela (ICV), hace apenas cinco

d'aquesta situació, ICV-EUiA hem plantejat, des

vern. El nostre grup municipal, i al darrera el

meses, en nombre de los concejales que ahora se

d'un primer moment, que crèiem que el millor per

nostre partit, sempre han donat el pas, manats

han incorporado al equipo de gobierno.

a la ciutat, era la configuració d'un govern munici-

per la representació que hem obtingut a les ur-

Desde el PP creemos que no deja de ser cuanto menos

pal amb una línia política clarament d'esquerres,

nes, i per tant amb la legitimitat que ens donen

sorprendente que se haya formado un gobierno que lo

que apostés per les polítiques socials i de dina-

les mateixes, però sobretot pervocació i per con-

podríamos calificar como el Gobierno del insulto. En es-

mització econòmica, per tal de generar ocupació.

vicció del que creiem hem de fer.

tos últimos dos años, hemos escuchado todo tipo de

Hem treballat en aquest sentit i, hores d'ara, podem

Tothom sap l’aritmètica que va sortir al nostre

descalificaciones entre los concejales que ahora van a

dir que hem fet un pas important, conjuntament

consistori i per tant de la dificultat de aglutinar

formar el nuevo gobierno de la ciudad ("mentiroso com-

amb el grup socialista, cap aquest govern de pro-

una majoria, es necessiten almenys tres grups

pulsivo", "arma de destrucción masiva", "trilero").

grés a la nostra ciutat que, tot i no assolir la majoria

per assolir-la, però més enllà dels números quan

El nuevo gobierno de Cerdanyola lo consideramos

del plenari municipal, si que suposa un avenç impor-

hi ha voluntat, aquests ja no són tan importants, i

malo e innecesario. Es más de lo mismo, nos queda-

tant cap a la necessària estabilitat política, per tal

passa per davant la Política, en majúscules.

mos en manos de los partidos que han tenido la alcal-

de fer front a una certa paràlisi en l'acció de govern.

Al Grup Municipal Socialista ens va tocar, com a

día en estos últimos treinta años y que nos han lle-

Aquest acord de govern, neix amb un clar caràcter posi-

grup més votat, governar, i no m'estendré en els

vado a una situación económica asfixiante, con una

tiu i obert a tothom que vulgui compartir un projecte

esforços fets des del començament del mandat

deuda aproximada de 85 millones de euros.

que defensi els serveis públics de qualitat, el desenvo-

per fer-ho. Fins ara estàvem en una clara minoria,

Desde el PP consideramos esperpéntico que el go-

lupament sostenible i el rebuig a les retallades en els

l'esforç que havien de realitzar per arribar al con-

bierno lleve casi un año diciendo que no hay dinero

serveis bàsics, que es propugnen des dels governs

sens en totes i cadascuna de les propostes del

para nada, han llegado a decir que no hay dinero ni para

dogmàtics neoliberals de la Generalitat i de l'Estat.

govern acabava sent titànic i el desgast, també

cemento para la brigada de obras, y de un plumazo,

Un acord que es sustenta en allò que creiem que cal

personal, gens recomanable.

con la que está cayendo, aumenta el gasto en la clase

fer a Cerdanyola, però també en allò que creiem que no

Amb el nou cartipàs s'incorpora un altre grup mu-

política de nuestra ciudad en casi 90.000 euros.

s'ha de fer, perquè entenem que perjudica a la ciutada-

nicipal, ICV-EUiA, per formar un nou equip, els

Sólo falta que pidan que se les dé las gracias al go-

nia i al municipi. En aquest sentit, el nou govern aposta

seus regidors agafen responsabilitats diverses

bierno, formado por partidos de izquierdas, socialistas,

per cinc eixos bàsics de treball: les noves maneres de

que, sens dubte, ajudaran a fer més possible un

ecosocialistas y comunistas, por ser tan sociales y pre-

governar, la dinamització social i econòmica del muni-

bon govern a la ciutat. Això ha estat possible grà-

ocuparse de esta manera singular de los problemas de

cipi, el desenvolupament dels projectes estratègics

cies al pacte assolit per les diferents forces políti-

los ciudadanos, aumentando impuestos como por

(com l'Urban, el Parc de l'Alba o el Pla de Barris 2012-

ques que el recolzen, PSC, ICV, EUiA, Els Verds, i

ejemplo el IBI en un casi 7% para este ejercicio 2012.

2020), així com l'aposta pels serveis públics de quali-

penso que és una bona notícia per la ciutat. És

Mis últimas palabras las quiero dedicar al Jefe de

tat i per les noves formes de gestió municipal.

arribant a acords com podem tirar endavant.

Policía Local y a la Sra. Alcaldesa. Ustedes deben acla-

Des d'ICV-EUiA propugnem que el nou govern pre-

I també des dels grups que no estan al govern es

rar a la ciudadanía las manifestaciones del Jefe de la

senti, en els propers mesos, un PAM (Pla

poden agafar responsabilitats, i aquí també hem

Policía Local a La Vanguardia el pasado 9 de abril del

d'Actuació Municipal 2012-2015) on es detalli

trobat posicions constructives, fer oposició no vol

2012: "...Este año hemos decidido saltarnos inter-

tot el que cal fer de manera imminent, com la ge-

dir, encara que a vegades ho sembli, no deixar fer

mediarios y hacer la compra directa al proveedor, lo

neració d'ocupació (cal recordar l'important com-

sinó tot el contrari, ajudar a construir amb els ma-

que nos ahorra un 40% del coste…".

promís establert en el Pressupost 2012, amb

tisos que un mateix vulgui i pugui introduir.

Estas manifestaciones encierran un componente

una partida de 150.000 € per a Plans d'ocupa-

Doncs aquí estem, fent feina, uns des del govern,

nunca visto hasta lafecha. Un Jefe de Policía Local,

ció), l'avenç en el serveis públics municipals

i uns altres des de l'oposició, però amb lleialtat

declara que se saltan intermediarios, es decir, que sa-

(amb la posada en funcionament de nous equipa-

als nostres programes, a les nostres ideologies,

ben que se está pagando casi la mitad más por cual-

ments i un més adequat manteniment dels ja

en definitiva, als nostres ciutadans.

quier material, y no se ha hecho nada hasta la fecha.

existents), dotar a l'empresa municipal dels re-

Des del nostre grup encoratgem a tots, regidors

Desde el Partido Popular hemos exigido la compare-

cursos necessaris per a gestionar serveis i pro-

de govern i de l'oposició, a donar el millor de si

cencia urgente de la Alcaldesa, del Teniente Alcalde

jectes directament o posar en funcionament un

mateixos, més enllà de partidismes, i evitar fer

de Seguridad Ciudadana y del Jefe de Policía Local,

servei d'intermediació amb el col·legi d'advocats

actuacions demagògiques que ara, més que mai,

para explicar quiénes son estos intermediarios,

per tal d'evitar desnonaments.

ni toquen fer ni són el que s'espera de nosaltres.

quién se encarga de comprar el material, y porqué se

Tenim molta feina per endavant, que cal realitzar

ha estado pagando un 40% más por materiales si,

conjuntament amb l'important teixit social de la

Bona feina!!

como acredita el Jefe de Policía, son conocedores

ciutat, fent clars avenços en la implicació de la

perfectamente de que se estaba comprando mate-

ciutadania en la presa de decisions. Serà la ciu-

rial por intermediarios, conociendo los proveedores

tadania qui, dia a dia, avaluï la tasca del nou go-

directos del material.

vern que hem conformat.

A día de hoy no hemos recibido respuesta alguna.

CARLES ESCOLÀ

HELENA SOLÀ

Per una informació a la ciutadania més barata i més plural

Nou govern i vell projecte

No perdem la il·lusió!

La publicació que avui teniu a les mans, el

El mes passat ICV i PSC van signar un acord per

En un moment o altre els partits ens han fallat.

Butlletí Municipal Riu Sec, té un cost anual de

fer un nou govern municipal i han presentat el

Alguns porten anys fallant i generant mala imatge

42.570 euros. El Grup Municipal de CiU vam de-

nou cartipàs. Val a dir que aquesta és la tercera

de la democràcia com a sistema amb el què s'arti-

manar que aquesta despesa enguany es supri-

vegada que aquests partits signen un acord de

cula la societat. Els partits els formen homes i do-

mís, i es limités la despesa als ingressos que fos

govern a Cerdanyola sense que, fins ara, hagin

nes capaços de grans gestos de grandesa però
també de la major baixesa, però cal seguir insistint.

capaç de generar el butlletí en publicitat. No ens

estat mai capaços d'acomplir-lo. També cal recor-

ho van acceptar.

dar que aquest serà el quart govern a Cerdanyola

Tenim l'oportunitat de participar en aquest sis-

No creiem que sigui moment d´efectuar despe-

en els darrers tres anys i que, a més, seguirà es-

tema imperfecte que anomenem democràcia i

ses que poden ser obviades.

sent minoritari. S'ha establert un repartiment de

que fins que no es demostri el contrari, resulta

Els ciutadans de Cerdanyola tenim mitjans per

competències poc clar i per tant cal esperar a

millorable però és el més just. Es podria dir més,

poder estar informats, i no creiem que calgui fer

veure l'acció concreta d'aquest govern per tal

tenim el deure d'aportar alguna cosa per millorar

aquesta despesa, massa vegades més a prop de

de saber si hi haurà la coordinació necessària.

la nostra societat. Els poderosos sempre porten

la propaganda que de la informació i la pluralitat.

En tot cas, des del Compromís creiem que el

l'aigua al seu molí perquè aconsegueixen immo-

més important és analitzar el contingut progra-

bilitzar la majoria dels ciutadans al sofà, coneixe-

màtic de l'acord que s'ha publicat. En aquest

dors com són de que un poble estabornit és un

sentit, el pacte signat fa consideracions genèri-

poble incapaç de plantar cara.

ques sobre la importància de les polítiques so-

Al maig de 2011 vam recuperar la presència a

cials i de fer front a les conseqüències de la crisi

l'Ajuntament i l'aritmètica del plenari ha volgut

i les retallades que estem patint en els serveis

que tinguem possibilitats d'influir en el dia a dia

públics, tot i que no hi ha gaire concreció ni un

de la ciutat. Ens ha tocat poder dir la nostra al

programa clar per dotar de recursos econòmics

respecte de moltes qüestions i ser decisius a l'-

aquestes polítiques. Des del Compromís valora-

hora de tirar endavant accions tan rellevants com

rem l'efectivitat d'aquestes paraules a mesura

aprovar els pressupostos o permetre que es con-

que els fets vagin arribant. I, com sempre recor-

formi un govern. Decidir és sempre més compli-

dem, per avançar en polítiques concretes en

cat que enrocar-se, però ajuda a molta més gent.

aquesta línia, aquest govern podrà comptar amb

No formarem part del govern perquè això no ens

el nostre suport, i en aquest sentit esperem que

permetria posar en valor les nostres propostes. Tal

ICV i PSC no tornin a prioritzar els acords amb la

com estan les coses, cal un canvi de fons i aquest

dreta.

passa perquè l'Ajuntament treballi d'una manera

En canvi, respecte al model de ciutat, la valora-

diferent a com ho ha fet fins ara. Ho aconseguirem

ció que fem és negativa: es torna al projecte de

combatent el model actual, el bucle perniciós del

l'alcalde Morral, basat en un gran desenvolupa-

creixement urbanístic, la mala gestió i l'endeuta-

ment urbanístic al Centre Direccional i una remo-

ment forçós. Un model que comparteix el govern

delació urbana prevista d'esquenes a les possibi-

municipal amb el gruix de l'oposició i que practica-

litats reals de Cerdanyola i a les prioritats de

ran de bracet quan calgui. Temps al temps.

despesa social. Es pensa en equipaments que

Mentrestant, hi ha un dia a dia que pren forma.

no podem pagar mentre barris sencers de

S'obren i es tanquen serveis, es canvien tributs i

Cerdanyola resten abandonats. No es preveu

es decideix en què gastar els minsos recursos mu-

una acció clara per descontaminar els abocadors

nicipals. Emergeixen les diferències de criteri i es

a la Plana del Castell. Cal lamentar que es plani-

decideix fer les coses d'una manera millor o pitjor.

fiqui en base a projectes il·lusoris que, si abans

Aquí és on estarem, fent pressió per aconseguir

ja eren excessius, amb la crisi són completa-

que el govern defensi el sector públic, treballant

ment inviables i indesitjables. El govern PSC-ICV

perquè l'assistència social sigui una prioritat i fent

planifica la ciutat en funció de les idees d'un pro-

que el debat territorial emergeixi amb força. Amb

grama i un candidat contundentment derrotats a

tan sols dos regidors no és poca cosa.

les eleccions de fa només un any. Entenem que

La dreta ha quedat a l'estacada i volem aconse-

quan molta gent està passant necessitats ur-

guir que les esquerres compleixin amb la funció

gents a la nostra vila i tenim un Ajuntament for-

que la ciutadania els ha encomanat. No perdrem

tament endeutat, no es pot planificar el futur

la il·lusió pel canvi i tenim més ganes que mai de

prioritzant els projectes faraònics que la ciutat

lluitar per una ciutat millor, però per aconseguir-

ja va rebutjar majoritàriament al 2011.

ho necessitem que ens ajudeu. Cerdanyola avançarà si ens arromanguem i fem tots els possibles
per aconseguir-ho.
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La Policia Local, al costat
de la ciutadania
La ciutat es transforma, canvia, s'adapta als
nous temps. L'Ajuntament i tots els serveis
que ofereix a la ciutadania, no en resten al
marge. Es treballa de valent per garantir la
proximitat, el tracte personalitzat, l'eficàcia i
la racionalització en els costos per l'hisenda
de totes i tots. La Policia Local és un dels pilars de l'esforç municipal per atendre els ciutadans de Cerdanyola del Vallès.
El servei públic de Policia ha de donar resposta
a les necessitats ciutadans en matèria de seguretat i convivència amb l'assignació eficient i
rendible de recursos generant valor públic i tenint com principal indicador de qualitat la satisfacció dels ciutadans als que serveix.
Aconseguir aquest objectiu passa per continuar implusant la Policia de proximitat. Es
tracta d'un model policial basat en la proximitat al ciutadà. Aquest servei es fomenta en la
relació - contacte de la Policia amb el conjunt
del teixit social i participatiu del territori, la
prevenció específica, i una interacció més freqüent i directa amb la ciutadania i la recerca
increment de la confiança ciutadana i la
imatge pública de la policia.
La Policia Local treballa per assolir els objectius esmentats en un procés de "millora
contínua", aprenent en el procés. Variaran
els processos de treball, generant canvis en
la cultura de servei innata en aquest cos policial. Així es posarà el focus en el ciutadà i

El nostre model policial està basat en la proximitat al ciutadà

la resolució de problemes, s'aprofitarà el capital social que genera la col·laboració comunitat - policia en la identificació i resolució dels conflictes, es potenciarà la idea de
la coresponsabilitat quant a la cura del que
és comú, s'incrementarà el patrullatge a la
geografia local, fent-lo més visible i accessible a la ciutadania.
La Policia Local ha de fer tasques assistencials, preventives i de recollida d'informació,
prevenció o mediació i resolució d'infraccions
penals, administratives i actes incívics, campanyes de prevenció, sectorització i coneixement del territori, recollida d'informació per
una millor anàlisi i gestió dels conflictes i po-

tenciar les aliances amb el teixit social, buscant i potenciant la interlocució amb els principals representants ciutadania
Cerdanyola del Vallès és de totes i tots. I com
a conseqüència tothom n'és responsable del
que hi passa. És necessari l'increment del nivell de solidaritat social per a la prevenció del
delicte i de l'incivisme. No s'entén una
Cerdanyola moderna sense que tothom actuï
en el mateix sentit. Sabent que la Policia
Local està en aquesta línia. La seva feina és
garantir la seguretat ciutadana i facilitar una
bona convivència a la ciutat. Fer-ho amb la
confiança ciutadana, com no pot ser d'una altra manera, es fa més necessari que mai.

El civisme, una prioritat per al
govern municipal
La memòria policial aporta dades pel que fa a les denuncies per infraccions contra les ordenances cíviques. Aquestes denúncies per
part de la ciutadania s’han incrementat en un 174% l’any 2011.
S’ ha refermat la voluntat de prioritzar el bon desenvolupament de les
ordenances municipals com a eina per mantenir el civisme, el respecte i la convivència a la ciutat.
La priorització en el compliment de les ordenances cíviques està donant molts bons resultats. De fet, i segons el balanç presentat pels
cossos de seguretat, durant l'any 2011 s'han efectuat 422 actes a
l'àmbit de l'OOMM (Ordenances Municipals) de convivència ciutadana, el que suposa un increment del 174%.
Per aconseguir un bon compliment de la normativa municipal i de la convivència ciutadana, els agents de la Policia Local i dels Mossos
d'Esquadra, han intensificat els controls i la vigilància sobre tots els aspectes que tenen a veure amb la convivència cívica però especialment
sobre les activitats que més conflicte generen a nivell ciutadà. En aquest
sentit les dades indiquen un increment de les denuncies efectuades per
consum d'alcohol a la via pública que han passat de 35 a 174.
De la resta d'intervencions a l'àmbit de les OOMM de via pública i convivència ciutadana, s'han aixecat 148 actes per recollides i tinença

d'animals, de les que 16 són denuncies per incompliment de les ordenances que tenen a veure amb la tinença d'animals domèstics, 25 per
infraccions horàries, 37 relacionades amb la qualitat sonora, 102 inspeccions d'establiments i 67 per infraccions contra la Llei Orgànica
1/1992 que regula la tinença il·lícita d'armes, la tinença d'estupefaents o altres prohibicions.
Cal valorar molt positivament també l'increment de la vigilància i dels
actes preventius com a activitats dissuassòries que estan millorant
l'aplicació de l'ordenança de civisme a la ciutat.

Cerdanyola, una ciutat segura
La Junta de Seguretat Local, formada pels cossos de la Policia Local, Mossos d’Esquadra i
Policia Estatal valora positivament la baixada dels delictes a la ciutat

Seguretat viària
Pel que fa al Pla de seguretat viària 20082011, l'objectiu era la reducció d'un 15% el
nombre d'accidents amb víctimes respecte

Delictes - faltes i detencions a Cerdanyola
(Anys 2010-2011)

Delictes i faltes
Detencions

l'any 2006 i s'ha baixat un 52,72 %. Els
controls de velocitat han afavorit que la velocitat mitjana dels vehicles a la zona urbana hagi passat de 67 quilòmetres/hora
als 52,49 quilòmetres/hora a l'any 2011,
velocitat pròxima als 50 quilòmetres/hora
que estableix la normativa actual per a les
zones urbanes.
Les dades refermen que s’estan assolint
els objectius per tal de garantir el lliure desenvolupament dels drets i llibertats de la
ciutadania en un entorn de seguretat i convivència. La prevenció a través dels controls
i el treball conjunt entre els cossos de segu-

2010

2011

3329

3299

408

444

retat han estat bàsics a l'hora de millorar la
seguretat a la ciutat.
La reunió de la Junta de Seguretat Local, presidida per l’alcaldessa, Carme Carmona, va
comptar amb la presència del delegat del
Govern de la Generalitat a Barcelona, Salvador
Jorba, el regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix
Sánchez, de l'intendent en cap de la Policia
Local, José Miguel Abdelkáder, del sotsinspector Miguel Zurita, del cap de l´Àrea Bàsica
Policial (ABP) dels Mossos d´Esquadra de
Cerdanyola, Miquel Hernández, i l'inspector
Antoni Sánchez i de comandaments de la
Policia Estatal.

Els usuaris puntuen amb un
notable el Parc del Turonet

Pistes de la zona esportiva del Turonet, amb el Parc al fons

La darrera enquesta realitzada sobre els parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona constata que el Parc del Turonet és molt ben valorat per les
persones usuàries. L'han puntuat amb un notable, un 7,5. L'índex de satisfacció es situa en un 101%. Els aspectes més ben valorats del Parc
del Turonet és la tranquil·litat (8) i la gent que hi va (7). Pel que fa als serveis de què disposa, la proximitat (8,6), el disseny del parc (7,8), la jardineria (6,9) i el mobiliari urbà (6,8) són característiques ben valorades.
La majoria de les persones usuàries hi acudeixen diàriament (42,4%), especialment en horari de tarda, per passejar, dur els infants a jugar o
passejar el gos.
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Durant el passat any 2011, el nombre de delictes i faltes a la nostra ciutat ha estat un 1%
menys que l’any anterior. No només no ha
augmentat sinó que disminueix, la qual cosa
deixa de manifest que Cerdanyola continua
sent una ciutat segura. Les dades de la darrera memòria de la Policia Local estableixen
també que s’ha aconseguit un increment del
9% en la resolució de delictes i detenció dels
infractors i, pel que fa a la seguretat del trànsit, el nombre d’accidents amb víctimes es
veu reduït significativament en un 52,49%.
Aquestes dades indiquen que l’efectivitat
dels cossos de seguretat a la nostra ciutat és
molt positiva.
Les actuacions policials de seguretat han permès la baixada dels delictes i faltes al municipi passant dels 3.329 fets penals en l'any
2010 als 3.299 durant el 2011, sent el més
comú el que es practica contra el patrimoni.
Els responsables dels cossos de seguretat
també han assegurat que han augmentat en
un 9% les detencions, situant-se en les 444
durant tot l'any 2011.
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L'Alcaldia als Barris, una aposta
per la proximitat i la participació

Presentació del projecte als mitjans de comunicació

L’Ajuntament ha posat en marxa el projecte de l'Alcaldia als Barris"
que suposarà el trasllat de l'alcaldessa i del seu equip d’Alcaldia als
diferents barris de la ciutat per conèixer les seves necessitats i treballar-les " in situ" conjuntament amb els veïns de la zona.
El projecte té com a eix principal l'objectiu d'apropar l'administració
als veïns, escoltar els seus suggeriments, problemes i analitzar les
mancances que existeixin, així com les particularitats del barri per tal
de donar una resposta més eficaç que il·lusioni als ciutadans i millori
la qualitat de vida de tots els que hi viuen en la zona.

Adaptació a noves realitats
L'Alcaldia als Barris, també és una nova forma d’adaptar la gestió de
l'administració local als canvis socials i a les noves necessitats. Un
model d'apropament i de descentralització territorial que millori la qualitat dels serveis que s'ofereixen a la vegada que incrementi el compromís i la participació dels veïns.
En aquest sentit, l'alcaldessa, Carme Carmona, ha afirmat que assumeix el compromís de treballar conjuntament amb els veïns la realitat
del seu barri, com una aposta clara del govern per la proximitat i la participació.
L'Alcaldia als Barris implicarà que l'alcaldessa i el seu equip es desplacin
periòdicament i durant tres dies seguits a un dels vuit sectors en què
s'ha dividit la ciutat. El projecte neix amb la voluntat de mantenir-se al
llarg de tot el mandat i és un primer pas d'un procés més ampli que es
portarà a terme amb la creació de la figura del regidor de barri, un interlocutor de referència a les diferents zones del municipi i al que també podran localitzar els ciutadans davant qualsevol problema o suggeriment.
El sector de Fontetes-Acàcies, ha estat el primer al que es trasllada l'alcaldessa i l'equip tècnic. Durant tres dies, l'alcaldessa ha mantingut entrevistes amb ciutadans, entitats cíviques i culturals, centres docents, i
comerços, entre d'altres. Tots els suggeriments, queixes i propostes que
es facin es tindran en compte i es gestionaran amb els departaments i
serveis municipals per tal de donar resposta el més aviat possible.

Distribució sectors/barris
El municipi es distribuirà en 8 sector en els quals estaran integrats
tots els barris de la ciutat.
Sector 1: Fontetes - Acàcies
Sector 2: Turonet - Canaletes
Sector 3: Serraparera - Cerdanyola 2000 - Can Serra - Serragalliners
- La Clota
Sector 4: Sant Ramon - Centre - Ca n'Antolí
Sector 5: Santa Rosa - Xops - Gorgs - Montflortit
Sector 6: Farigola - Quatre Cantons
Sector 7: Banús - Bonasort - Cordelles
Sector 8: La Sínia - Av. Catalunya - Xarau

Campanya per fomentar
l’estalvi energètic
Una de les principals accions d'aquest pla ha estat l’edició d’una guia de Les Bones
Pràctiques, la qual ja es troba telemàticament a disposició de tota la ciutadania en format PDF.
En aquesta guia es pot trobar tot un seguit de consells tan senzills, però a l'hora tan pràctics i contundents en termes d'estalvi, com ara: un ús racional de l'ascensor, tenir cura
amb les aixetes i amb les cisternes del lavabo, una conducció acurada i eficient del cotxe,
l'aprofitament de la llum natural en substitució de l'artificial o el reciclatge del paper, entre
d'altres mesures.
Pel que fa a l'àmbit de l'Ajuntament, una primera acció consisteix en comunicar als responsables municipals els objectius d'aquesta campanya i que en essència consisteix en intentar augmentar fins a un 20% l'eficiència energètica l'any 2020.
Una altra acció consisteix en la senyalització dels diversos aparells consumidors existents
als equipaments municipals, com ara: ordinadors, aire condicionat, calefaccions, aixetes,
etc., on es col.locaran unes enganxines per recordar als seus usuaris l'ús correcte i eficient dels mateixos.
D'altra banda, els treballadors municipals estan rebent comunicats a través del seu correu
electrònic amb consells per estalviar energia i aigua.
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L’Ajuntament promou un pla d’estalvi energètic
per al foment de les bones pràctiques entre la ciutadania i
els treballadors i treballadores municipals

La regidora, Laura Rodríguez, explica la campanya

Dades de consum
A hores d'ara s'han recopilat les dades de consum del 2011 per tal de valorar trimestralment quin consum hi ha en els diversos àmbits d'acció, i actuar més contundentment en aquells que no hagin aconseguit els resultats esperats. L'esperit i l'objectiu d'aquesta campanya és fer comprendre a la
ciutadania que l'estalvi i consum d'energia ens afecta a tots i que el seu bon ús és una actitud que hem d'aprendre tots en el nostre dia a dia.
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Més aparcaments al Pont Vell i a la
Ronda de Cerdanyola
A partir de les propostes i queixes de la ciutadania, l’Ajuntament ha dut a
terme un seguit de canvis circulatoris i de capacitat d’aparcament a diferents carrers de la zona dels Quatre Cantons amb l’objectiu de prevenir
l'accidentalitat, pacificar el trànsit i augmentar l'oferta d'estacionament.
S’ha variat el sentit de la circulació i s’han modificat els aparcaments
a la via pública en els següents carrers:
el carrer de Prat de la Riba, entre el carrer del Clos i el carrer de Tiana,
serà de sentit únic en direcció a Sabadell. En aquest mateix tram l'aparcament es converteix en semibateria invertida a la vorera dels números
senars. El carrer de la Mancomunitat, en el tram comprés entre el carrer
de la Mare de Déu de Montserrat i la carretera de Barcelona, serà de sentit únic en direcció Ripollet. En aquest mateix tram s'alternarà l'aparcament en semibateria invertida per moderar la velocitat del vial.
Es prohibeix l'estacionament al carrer del Clos, entre Barberà i Prat de
la Riba, a la vorera dels números senars per facilitar la maniobra dels
vehicles en circulació.

Millores a la Ronda de Cerdanyola
S’han repintat els estacionaments en semibateria, passos de vianants i illetes des del carrer del Turó fins a la Plaça de l'Estatut.

Aparcament en semibateria al carrer Prat de la Riba

S’ha fet l’estretament del carril de circulació. S’ha canviat l'estacionament de línia a semibateria, des del carrer dels Reis fins a la benzinera, amb la creació de 10 noves places d'estacionament. Amb
aquests canvis es vol potenciar la percepció d'estretament del vial,
per aconseguir una disminució de la velocitat.

Nou vehicle per al servei de
Protecció Civil
El Servei de Protecció Civil compta amb un automòbil adaptat per a les
tasques pròpies d’aquest servei. Es tracta d'un vehicle 4 x 4 que realitzarà tasques de suport als tècnics encarregats.
El nou vehicle del Servei de Protecció Civil ha estat retolat amb els
distintius propis del servei i se l'ha equipat amb la lluminària d'emergència per quan hagi d'emprar-la. El cotxe permetrà que els tècnics
municipals puguin realitzar tasques de vigilància, revisió, assessorament i assistència ràpida en cas d'emergència en qualsevol punt del
terme municipal.

Vehicle de la flota municipal adaptat per a tasques de Protecció Civil

Les millores al Mercat de
Serraperera fan estalviar prop
de 51.700 euros l’any
El Mercat Municipal de Serraperera ha estat objecte de diverses obres
que permetran millorar el sistema de recollida de la brossa, la qual cosa
suposarà un estalvi en el cost total d'aquest servei de 51.688,80€ l’any.
Els treballs han consistit en l’obertura d’una porta que permet treure els
contenidors de la brossa de la llotja a un tancat on accedeix i els buida
el camió que habitualment fa la recollida d'escombraries urbana.
Es dóna la circumstància que fins ara els residus els recollia un vehicle especial, amb la qual cosa s'incrementava el cost total de la recollida de la brossa.
L'actuació municipal permet estalviar 51.688,80€, d'una factura total
de 86.667,29€.

Obres al moll de càrrega del Mercat de Serraperera

Portada del web Portal Jove

Explicació del portal a un grup d’estudiants de l’institut Gorgs

Cerdanyola compte amb un nou servei per
als joves d’educació secundària de la ciutat,
especialment els alumnes de batxillerat dels
instituts del municipi.
Aquest servei consisteix en un portal web
anomenat UNPORTAL que engloba tota la informació referent a l'oferta d'estudis reglats
que es poden realitzar a Catalunya. Des d'a-

quest portal web els i les joves poden consultar la informació referent a tota l'oferta de
graus universitaris de la universitats catalanes tant públiques com privades. Des d'aquest portal web es pot accedir a tota la informació relativa a l'oferta de cicles formatius
tant de grau mitjà com superior.
L'accès a aquest servei es realitza mitjançant

el portal jove de Cerdanyola. Per explicar
aquest servei s'han dut a terme xerrades informatives a tots els alumnes de 4rt d'ESO i
batxillerat de Cerdanyola. Aquest servei s'engloba en l'àmbit d'actuació de les polítiques
de joventut pel que fa a l'orientació i informació juvenil als centres de secundària de
Cerdanyola.

PROHIBICIÓ DE FER FOC AL BOSC
BAN
l'Ajuntament recorda que està
prohibit encendre foc en terrenys forestals i en una franja
de 500 metres al voltant.
També es prohibeix la utilització de fogons de gas, barbacoes, cremar rostolls, fer focs
d'esbarjo, per activitats relacionades amb l'apicultura, focs
d'artifici, entre altres.
Amb l'activació del Pla Alfa a nivell 1 s'amplia encara més la
prohibició i no es pot llençar cigarrets ni llumins, entre altres
actuacions.
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UNPORTAL: nova web al servei
dels estudiants

La primera pedra de Sener obre
una nova etapa al Parc de l'Alba
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El president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat de l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme
Carmona, van presidir l’acte de col·locació de la primera pedra de la nova seu central a
Catalunya de l'empresa Sener que s’instal·la al Parc de l’Alba. Sener invertirà 25 milions en
aquestes instal.lacions i comptarà amb 350 treballadors
La planta s’edificarà en una parcel·la del Parc de l’Alba que permet un
total de 15.000 metres quadrats de sostre en un espai de 7.500 metres quadrats de superfície. La inversió per aquestes instal.lacions,
amb 350 treballadors, serà de 25 milions d'euros.
El president de la Generalitat va estar acompanyat en la col·locació de
la primera pedra per l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, el
president del grup Sener, Jorge Sendagorta, el conseller de Política territorial, Lluís Recoder i el director de Sener Catalunya, Gabriel
Alarcón, entre d'altres autoritats. Hi van assistir també regidors de diversos grups municipals i els responsables de les entitats empresarials de Cerdanyola.

Inversió, innovació i internacionalització
El president de la Generalitat va destacar que Sener és un exemple a
seguir que representa "tres is fonamentals: inversió, innovació i internacionalització". Per a Artur Mas, empreses com Sener destaquen en
creixement de treballadors -més de 5.000 en el grup internacional
amb un augment de 157 treballadors a l'últim any-, facturació -1.146
milions d'euros al 2011- i de beneficis contribueixen a generar un necessari "clima de confiança" per afrontar la difícil situació econòmica.
El missatge és: a Catalunya hi ha moltes coses que funcionen bé i, segons Mas, aquest és un missatge que cal defensar diàriament.
Mas va indicar que hi ha qui demana que s'oblidin projectes com el
d'EuroVegas per apostar per iniciatives com la del Parc de l'Alba, de
tecnologia en estat pur, coneixement, recerca o transferència tecnològica, quan les dues coses són perfectament compatibles. El president
de la Generalitat va assegurar que Catalunya "pot liderar projectes internacionals en camps" molt diferents.
En aquest mateix sentit es van expressar els responsables de Sener.
Segons Gabriel Alarcón, director de Sener a Catalunya, l'objectiu és el
de ser una empresa d'enginyeria i tecnologia "d'emprempta mundial"
en un món globalitzat i cada cop més competitiu. Des de la seu de
Cerdanyola es destaca que naixeran molts dels projectes internacionals de l'empresa, que té presència a 4 continents.

Col·locació de la primera pedra

Tècnics de l’empresa donant explicacions a Carme Carmona i a Artur Mas

Mirant cap al futur
L'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, va remarcar, per la seva
banda, que empreses com Sener són "un orgull" per una Cerdanyola que
ha de mirar al futur tecnològic sense perdre la identitat. Un futur que, indica, ha d'estar fonamentat en el talent i la innovació. L'alcaldessa va manifestar que l'Ajuntament sempre estarà al costat d'empreses i iniciatives
com les de Sener que generin activitat econòmica i va destacar que des del
primer contacte s'ha intentat agilitzar al màxim els tràmits per permetre la
instal.lació a Cerdanyola de la seu central del grup empresarial a Catalunya.
Es tracta d’una gran oportunitat pel que fa a la creació d’ocupació.
L’empresa ha manifestat la seva intenció de col.laborar amb l’Ajuntament i
el seu servei d’ocupació en aquest sentit.

Cerdanyola, ubicació ideal
El president del grup, Jorge Sendagorta, va assegurar que la seu de
Cerdanyola és la ubicació ideal i que es va triar després d'estudiar
una dotzena d'espais amb possibilitats.

Les autoritats locals van tenir ocasió de conèixer “in situ” el projecte empresarial

L'edifici
Una empresa que esdevé una referència en àmbits ben diversos ja
que actua en sectors com els sistemes ferroviaris, les tecnologies hidràuliques, l'enginyeria de ports i costes, els sistemes avançats de fabricació i assaig, la instrumentació i electrònica per a ciència i experimentació a l'espai, la mecatrònica de precisió per a astronomia i
grans instal.lacions científiques o la tecnologia sanitària.
Per això, les instal.lacions de Cerdanyola comptaran amb oficines tècniques i de gestió, dues sales blanques -una d'elles d'altes prestacions-,
un laboratori d'electrònica amb capacitats de soldadura SMD i convencional, dues sales d'integració de maquinària i tallers mecànics de precisió. L'edifici es dissenyarà pensant en possibles ampliacions futures.

Les dependències municipals de can Serraperera acullen els cursos
de Cuina de col·lectivitats amb els mòduls de dietètica i nutrició i
Monitor/a del lleure infantil i juvenil amb el mòdul de monitor/a de
menjador. Hi participen persones beneficiàries del programa Iloquid.
El curs Cuina de col·lectivitats amb els mòduls de dietètica i nutrició
és seguit per 13 persones, actualment fent el període de pràctiques a
empreses del sector de la cuina per a col·lectivitats. Disposaran d'una
oportunitat per interrelacionar els coneixements assolits en la formació especialitzada professionalitzadora amb la realitat del mercat de
treball, i poden acabar de consolidar les habilitats i actituds (competències transversals) indispensables per al desenvolupament de l’especialitat formativa escollida. Les empreses que estan col·laborant en
aquest procés de pràctiques són especialistes en la gestió de cuines
de residències geriàtriques, hospitals i menjadors escolars.
L'objectiu d'aquest curs és dotar a les persones de les eines teoricopràctiques que les qualifiquin suficientment per a treballar en els serveis de cuina que s'ofereixen en residències, escoles, centres de dia,
etc., per a col·lectius amb necessitats especials.

Monitors de lleure infantil i juvenil
A can Serraperera també s'ha fet el curs de Monitor/a del lleure infantil i juvenil amb el mòdul de monitor/a de menjador. Ha comptat amb una fase teòrica i una altra de pràctica, on les persones participants han pogut aplicar

Entre els cursos, s’ha fet el de monitor/a del lleure infantil i jovenil

en un entorn real de treball els coneixements i habilitats adquirits durant la
fase formativa en l'aula. El ventall de sortides professional és molt ampli
però en aquest cas, les persones beneficiàries han optat per especialitzarse en monitoratge als menjadors dels centres escolars.
L'objectiu d'aquesta curs és dotar les persones de les eines teoricopràctiques que les qualifiquin suficientment per a l'exercici de les funcions que li són pròpies (coneixements de la infància, adquisició de recursos tècnics, treball en equip, dinàmiques de grup en el marc del
lleure, etc.) i per la intervenció educativa.
Aquests projectes estan subvencionats per la Diputació de Barcelona,
el Ministerio de Políticas Territoriales, el Fons Social Europeu i cofinançat per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

El Servei Municipal d’Ocupació com agència de col·locació
Des de l'any 1997 el Servei Municipal
d'Ocupació ha portat a terme tasques d'intermediació laboral i, actualment, des del darrer
mes de març, el Servei Municipal d'Ocupació,
Empresa i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
actua com a agència de col·locació autoritzada
(amb número 0900000076).
Una de les principals activitats com Agència de
Col·locació és la intermediació laboral, es a dir,
facilitar a les persones treballadores l'accés a
una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar als/les empresaris/ries els candidats/tes més apropiats per als seus requeriments i necessitats. Igualment, es valora els
perfils, aptituds, coneixements i qualificació professionals de les persones treballadores i els requeriments i característiques dels llocs de treball
que s’ofereixen. També es realitzen actuacions
relacionades amb la recerca de l’ocupació, com
ara orientació, formació, informació professional
i selecció de personal. Així com detectar les necessitats de personal de les empreses de
Cerdanyola i oferir els serveis de col·locació.
Actualment totes les ofertes laborals gestionades estan publicades al portal www.cerdanyolaoberta.cat. Hi ha 51 ofertes vigents per cobrir.
Alguns exemples són: Administratiu/va departament de compres, aprenent/a mecànica in-

dustrial, comptable/a, encarregats/des forns
de pa, enginyer/a disseny digital, enginyer/a
disseny mecànic, manipulador/a amb certificat
de discapacitat, monitor/a de fitness, programador de planes web, tècnic sistemes linux...
Per apuntar-se a les ofertes és imprescindible
estar donat d'alta en la Borsa de Treball del
Servei Municipal d'Ocupació i Empresa.

Servei Municipal d'Ocupació,
Empresa i Promoció
Econòmica 3.0 Cerdanyola
Oberta
Amb la creació del web d'ocupació 3.0.
www.cerdanyolaoberta.cat s'ha integrat la
gestió de la borsa de treball amb un CRM
(Customer Relationship Management) que
possibilita la gestió integrada de les ofertes i
demandes de feina amb les nostres bases de
dades.
Ara és possible que un/a candidat/a pugui
demanar cita prèvia on line, actualitzar o donar-se d'alta amb el seu currículum, estar informat de les darreres tendències en matèria
d'ocupació, ofertes de feina, seguir cursos on
line, posar la seva necessitat (oferta o demanda) en l'espai de market place, entre altres possibilitats.

Pel que fa a les empreses i emprenedors, tenen
a la seva disposició espais per donar a conèixer
la seva activitat, publicitar la seva oferta de
feina, fer contactes empresarials on line, crear
grups de treball, fer cursos de formació contínua on line, estar informats de les darreres tendències en matèria de cooperació, innovació
TIC, emprenedoria, talent i @formació.
D'altra banda, el Servei Municipal d'Ocupació,
Empresa i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, té el certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001, des de l'any 2003.

Cerdanyola Oberta
més a prop teu
Posem al teu abast el nostre web de
Cerdanyola Oberta.
Mitjançant l'ajuda d'un smartphone i apuntant la càmera cap al codi QR podràs arribar
al web de Cerdanyola Oberta.
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Cursos per millorar l’accés
al mercat laboral

Artpegi: música als museus
Programa previst
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25 de maig
Museu d'Art de Cerdanyola
Concert del conjunt de flautes
de bec del Conservatori
Municipal de Música de
Barcelona

15 de juny
Jardins del Museu de
Ca n'Ortadó
(Concert a confirmar)
13 de juliol
Museu de Ca n'Olivé
Concert del grup de cambra
7 de música

Calendari fiscal
Guals - Entrada de vehicles
i reserva d'aparcament
Es pot pagar fins al 5/06

El 22 d'abril s'inicià un nou cicle d'Artpegi, amb un concert a l'església de Sant Iscle a càrrec del professorat i alumnat de l'Escola
Municipal Aulos amb la participació de cant, flautes de bec, violí, violoncel, clavicèmbal, guitarra i altres instruments.
El programa Artpegi té com a objectiu donar a conèixer i promocionar
els equipaments museístics i, a l'hora, les formacions musicals de la
ciutat.
Les activitats previstes enguany es faran en alguns dels espais que
formen el Museu d'Història de Cerdanyola i en el Museu d'Art can
Domènech.
Molt probablement el cicle es completarà amb un concert de la coral
de l'Agrupació Musical de Cerdanyola a l'antiga església de Sant
Martí a començaments del mes de juny, si el desenvolupament de les
obres de restauració de l'església ho permeten.

IBI - Impost sobre béns immobles
El pagament dels rebuts de l'impost de béns
immobles s'haurà de fer en les següents dates:
1a. fracció Fins al 05/06
2a. fracció 01/06 a 02/08
3a. fracció 03/08 a 03/10
4a fracció
04/10 a 04/12
Per aquelles persones que tinguin el rebut de
l'impost domiciliat es cobrarà entre els dies 1 i 5
dels mesos de juny, agost, octubre i desembre.

Oferta per fer de
monitors als Casals
d’Estiu
Arribat l'estiu, s’ofereix el servei de casal d'estiu, durant el mes de
juliol. Aquest servei es presta mitjançant la contractació d'una empresa que gestiona íntegrament els casals d'estiu.
Un dels requisits a valorar per l'adjudicació de l'empresa que ha de
gestionar els casals és que es tingui en consideració la contractació de monitors de lleure infantil de la nostra ciutat.
El servei d'ocupació de Can Serra, oferirà a l'empresa adjudicatària
els currículums de totes aquelles persones que estiguin interessades a treballar de monitors durant el casal, per tal que l'empresa
faci la selecció corresponent.

Així doncs, totes aquelles persones que desitgin treballar
com a monitor en el casal d'estiu, i que tinguin els requisits mínims corresponents ( tenen edat mínima de 18
anys i està en possessió del carnet de monitor de lleure
infantil i juvenil) poden portar el currículum vitae al servei
d'ocupació de Can Serra
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El Roser de Maig sona
amb musics locals

The Bacos

The Saurs

El Roser de Maig 2012 es va caracteritzar per incloure per
primera vegada una programació musical plena de grups de
la ciutat, escollits després de passar per un càsting
Es tracta d’una iniciativa que vol mantenir-se amb la intenció de crear
una cartera de bandes locals per tal de donar-se a conèixer i tenir assegurats un seguit de concerts a l’any.
The Bacos, els que foren El Triunfo de Baco a meitat dels ’90, actuaven divendres dia 4 al Parc del Turonet. The Bacos el van formar un
grup d’amics a l’Institut Forat del Vent i estan avalats per una llarga
trajectòria i dos discos, Abierto 24 horas, produït per en Carlos Goñi;
i Vuelvo a sentirme mejor. Tal com deia el guitarrista Mario Idáñez,
continuen “fidels al rock’n’roll cantat en castellà, posant sempre una
especial atenció a les lletres de les històries que volem explicar”.
The Bacos va compartir escenari amb The Saurs, una jove banda de
recent creació, establerts en el garatge rock, a qui el càsting sí que
ha brindat una bona oportunitat de donar-se a conèixer i poder actuar
en un recinte de gran aforament com és el Parc del Turonet.
D’OM és un duet de jazz obert a altres disciplines artístiques que va
mostrar la seva proposta creativa el mateix divendres, passada la
mitjanit, al B’Art Ateneu. Ignasi Morral, saxo alt, i Antonio Meléndez,
guitarra, són D’OM, dos músics de llarga experiència que han unit les
seves inquietuds musicals en un projecte sota l’ampli paraigües del
jazz.
Los Duquesas de Alba són una de les cinc bandes finalistes del I
Càsting Musical del Roser de Maig i com a tal van actuar dissabte dia
5, al Parc del Turonet, compartint escenari am Xarango i Buhos. La
veu d’Alba Hernández lidera aquesta formació amb repertori propi i
ganes de diversió que completen Abel Pérez (baix), Luis Segovia (bateria) i Iván Segura (guitarra).
Cool Frog van començar a tocar junts l’any 1995, tot i que discogràficament parlant apareixen l’any 2004 en el recopilatori Bip Bip Hurrah!
de Bip Bip Records, llançament acompanyat d’un dels famosos Flying
Zirkus. El 2006 vindria el seu primer llarga durada i el 2009 el segon,
ara editat en vinil. Mentre preparen material per un tercer treball, van
actuar diumenge, 6 de maig al Parc del Turonet.

D’OM

Los Duquesa de Alba

Agenda de grups locals
La resta dels participants en el càsting han entrat a formar part de
l'agenda de grups musicals de l'Ajuntament de Cerdanyola, que en algun cas s’han tingut en compte per altres espais de la festa major,
així com per les diverses programacions musicals de la ciutat que
hauran d’anar arribant.

Cool Frog
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Els diables i el correfoc

Festa Major del Roser de Maig:
èxit de participació
La Festa Major del Roser de Maig ha tornat a fer sortir als carrers de Cerdanyola milers de
persones tot buscant les més diverses formes de la diversió i les ganes de passar-s'ho bé, ja
sigui amb el ritme de la música, paladejant la gastronomia local, refermant-se en la tradició i
oferint la més que àmplia oferta d'entitats culturals i cíviques que té la ciutat
Una festa major en què la pregonera del
Roser, la patinadora Alba Pérez, sotscampiona del món i campiona d'Europa, destacava que deixa records inesborrables, a més
de ser un element d'unitat i identitat de la
seva ciutat.
Els trons dels focs d'artifici deixaven pas a
tres dies de festa en què la música tenia gran
protagonisme. Des dels concerts de les bandes de rock locals -The Bacos, The Saurs,
D'Om, Los Duquesas de Alba o Cool Frog...- a
les actuacions de grups populars com
Mojinos escozíos, Txarango o unes Migas que
arribaven a Cerdanyola amb la seva nova veu:
la cerdanyolenca Alba Carmona. Tot això passant per la cançó de Dani Flaco, la música
atlàntica dels Keympa i Drónan, la I trobada
country, el ball de gent gran o les actuacions
de les bandes orquestrals: la de l'Agrupació
Musical de Cerdanyola o la de l'escola municipal de música Aulos.

Mostra de cuina al Parc del Turonet

Per recuperar forces sempre està la Mostra
de Cuina Mediterrània, enguany organitzada
totalment per l'Ajuntament. L'alcaldessa,
Carme Carmona, obria la mostra recordant
que ja són 15 anys d'aquesta festa de la
cuina local amb garantia d'èxit. Els restauradors sempre s'esforcen per oferir diversitat
de plats i satisfer als visitants.
En aquest cas, els establiments que hi van
participar van ser Casa Amancio, Cinnamon,
Gaucho pizzeria & parrilla, La xarcuteria de L.
Lázaro, Los Abetos, Lulapalusa, Mesón don
Sancho, Tast & Gust, Via Cana (a més de la
fruita -Punt fresc-, els gelats -Heladeria
Alaska-, els pastissos -Pastisseria Bonet-, els
vins i caves -Espai Vi- i el pa -Forn Gil Sala-).
Antonio Castro, de Los Abetos, explicava que
tot estar en desacord amb alguns canvis realitzats en aquesta edició, els hostalers mantindrien una mostra de màxima qualitat aportant receptes i productes de primera. La nit

de la Mostra amb els locals nocturns va tenir
el mateix èxit d'assistència.
Si la gastronomia és cita imprescindible, encara ho és més la tradició. De diverses formes. Per exemple amb les fires com la
d'antiguItats i el col·leccionisme o la d'artesania. Però l'essència de la tradició la configuren les entitats que hi participen a la Festa
Major. Moltes i molt diverses. Els Amics del
Bonsai ja porten molts anys oferint un aparador del seu treball tant al Roser de Maig com
a Sant Martí amb una gran varietat d'arbres
que es mostraven al Museu d'Art de
Cerdanyola, espai que també va oferir visites
guiades durant la festa.

Altres mostres del Folklore
L'esbart Sant Marçal, amb la dansa de la Polca
de Cerdanyola inclosa, el ball dels gegants, començant pel Bernat i la Victòria, la tamborrada
de la Casa d'Aragó, la cercavila d'inici i la de Lo

Taller de bonsais al MAC Can Domènec

El ball de la Polca

Diada castellera a la plaça de l’Abat Oliba

Alba Pérez, pregonera 2012

308 cultura 21

Concentració de gegants

Cercanyola, la trobada de puntaires, la ballada de sardanes, el correfoc
amb el seu contrapregó o, com no, les figures dels Castellers de
Cerdanyola. Els menuts també eren protagonistes com a públic formant
part dels espectacles d'animació infantil i fins i tot pujant a l'escenari
per participar dels números de màgia dels Zootroupe, com era la ciutadania protagonista de les fotografies realitzades pel taller de l'Afocer.

Activitats esportives
Un Roser de Maig on l'esport té una part molt destacada: pedalada i
cursa popular, bàdminton, patinatge artístic, bàsquet, futbol o la jornada
atlètica són exemples d'una Festa Major amb portes obertes al PEM
Guiera, torneig de petanca i en què l'automodelisme plantejava una
cursa espectacular amb 12 circuits diferents amb decoració molt cerdanyolenca: els cotxes passaven per la C, pel castell o fins i tot, per un
radar amb cotxe dels Mossos d'Esquadra inclòs. Una festa esportiva en
què no importa tant la competició com la participació. El 3x3 d'Handbol
es convertia en un torneig amb molts equips de base, moltes jugadores
i unes bones expectatives d'alimentar la pedrera local.

Trobada de bandes

Altres actes per cloure el Roser de Maig
L'esport seguirà en pròxims dies dins del programa del Roser de
Maig, que encara no s'ha tancat amb la Cursa per Collserola.
D’altra banda la Nit de Cante Jondo és un altre dels actes del Roser
de Maig que encara falta per gaudir.

Pedalada popular

Caminada popular pels carrers de Cerdanyola

Campionat d’handbol 3x3

Castell de focs
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Matrícula als
centres educatius
Escoles bressol, de 0-3 anys
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds:
25 de maig de 2012.
Termini per presentar reclamacions:
28, 29 i 30 de maig de 2012.
Publicació de les llistes d'alumnat admès:
6 de juny de 2012.
Període de matriculació:
de l'11 al 15 de juny 2012.
El sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds
es porta a terme entre el 28 i el 30 de maig de 2011.
Matrícula Centres Educatius Curs 2012-2013
3 a 6 anys
Publicació de l'oferta final:
del 29 de maig a l'1 de juny de 2012, ambdós inclosos.
Publicació de les llistes d'alumnat admès:
de l'1 al 8 de juny de 2012, ambdós inclosos.
Període de matrícula de l'11 al 15 de juny de 2012
Matricula Educació Secundària Obligatòria
12 - 16 anys
Publicació de l'oferta final:
del 29 de maig a l'1 de juny de 2012, ambdós inclosos.
Publicació de les llistes d'alumnat admès:
de l'1 al 8 de juny de 2012, ambdós inclosos.
Període de matrícula per al primer curs d'educació
secundària obligatòria:
de l'11 al 15 de juny de 2012, ambdós inclosos.
Període de matrícula per al segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça
assignada en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de
setembre: del 25 al 29 de juny de 2012, ambdós inclosos.
Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de
setembre (matrícula extraordinària): del 7 al 13 de setembre de 2012, ambdós inclosos.

Viu l’Estiu
a Cerdanyola!
Arriba el bon temps, amb més hores de llum i molta calor.
Cerdanyola ofereix diverses possibilitats per gaudir del bon
temps. Les piscines descobertes i els casals per a infants i joves
són algunes d’aquestes propostes.
El complex de lleure del Bosc Tancat (carrer del riu Sec, 35.
Tel. 685 829 524) obrirà les seves portes perquè gaudim d’un
espai privilegiat, amb piscina i natura fent un bon maridatge. La
piscina es posarà en marxa el 15 de juny fins al 9 de setembre.
Aquest equipament està ubicat al costat de NatuPark (carrer del
riu Sec, s/n, Tel. 935 910 727), un espai d’aventura per a menuts i grans.
La piscina de Montflorit (carrer de la Mare de Déu dels
Dolors, 17 - 19. Tel 936 915 262) obrirà les seves dependències
el 9 de juny. Funcionarà fins al 9 de setembre. Una piscina ubicada ben a prop de Collserola.
La diada de Sant Joan entrarà en funcionament la piscina del
Turonet (carrer de Pizarro / Passeig d'Horta s/n. Tel. 937 435 111).
Es farà una inauguració amb inflables, activitats i moltes sorpreses.

Altres activitats
A can Xarau es farà el XII Campus de Formació i
Tecnificació Esportiva, adreçat a infants de 4 a 14 anys.
Aquesta activitat funcionarà del 25 de juny al 27 de juliol, organitzada en torns setmanals. Les inscripcions es poden formalitzar
fins al 15 de juny. Més informació al telèfon 687 500 217
(Anna). L’activitat l’organitza el CB Cerdanyola amb la col·laboració del CBF Cerdanyola.
El Cerdanyola del Vallès Futbol Club organitza el seu campus
d’estiu de futbol, adreçat a infants de 6 a 14 anys. Hi ha la
possibilitat d’apuntar-se per setmanes. Per a més informació i
inscripcions cal adreçar-se a l’oficina del Cerdanyola FC, ubicada
al Camp municipal de la Bòbila. Tel. 935 949 413
El Club de Tennis organitza el seu Casal d’estiu de tennis la
darrera setmana de juny, juliol i primera setmana de setembre.
de 8 mati a 18 tarda.
Per a més informació s’ha de trucar al mateix club. Tel. 936 920
093
L’Sport Club Arvi organitza el seu Casal d’Estiu. Del 25 de juny
al 27 de juliol (complet o per setmanes). Per a més informació,
carrer de la Pau, 30. Tel. 936 929 494

in

maig-juny

dispensable
Concert al Castell

XXVI Nit del Cante Jondo
Roser de maig

29 de juny, 22h
Castell de sant Marçal
Organitza: Agrupació Musical
de Cerdanyola del Vallès

26 de maig. Teatre Ateneu
Al cante: Marina Heredia
Amb la guitarra de:
"José Quevedo "El bola"
Al cante:
Miguel Flores "Capullo de Jerez”
y su formación
Al baile: María González y su cuador
Organitza: Casa d'Andalusia

Joves músics, joves poetes
27 de maig. 19h
Un treball artístic que posa música
als versos de grans poetes
Teatre Ateneu

24 hores d'hoquei patins
2 i 3 de juny
Pavelló ZEM can xarau
Organitza: CH Cerdanyola

Aplec de la Cultura Popular
10 de juny. Tot el dia.
Plaça de Sant Ramon.
Organitzen: Entitats i Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès

Mercaham 9 i 10 de juny

XIII Fantosfreak

Fira mercat de radioafeccionats,
electrònica i comunicacions
Pavelló ZEM can Xarau
Organitza:
Radio Club del Vallès - EA3RCH

16 al 21 de juliol
Parc del Turonet
Organitza: Fantosfreak
Més info: www.fantosfreak.com

HORARIS DEIXALLERIA
Mati
de
10 a 14 h
Tarda
de
16.30 a
19.30 h

Dill

Dim

Dime

Dij

Div

Diss

Diu

tancat

obert

obert

obert

obert

obert
de 10
a 13 h

tancat

Dill

Dim

Dime

Dij

Div

Diss

Diu

obert

obert

obert

obert

obert

obert

tancat

Deixalleria
Carretera de Cerdanyola a Sant Cugat km 2,2
08290 - Cerdanyola del Vallès Telèfon: 93 691 74 42
mail: deixalles.cerdanyola@engrunes.org
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L'agenda de la ciutat al teu e-mail!
Entra a www.cerdanyola.cat/agenda i inscriu-te!

Farmàcies de guàrdia

Telèfons d’interés

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

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

Hidalgo:
Hidalgo-Valls:
Lluís:
Ordis:
Pereiro:
Rivera:
Rovira:
Sánchez:
Selva:
Torrents:
Valls:
Novell:

Galceran

Pl. Sant Ramon, 18
93 580 67 78
Ronda Cerdanyola, 1
93 692 23 68
Av. de Canaletes, 11
93 692 53 53
Altimira, 18
93 692 47 08
Av. Rep Argentina,17
93 580 78 59
Av. Catalunya, 49-B
93 580 97 00
C/Sant Ramon, 182
93 692 06 76
Pg. Cordelles, 67
93 592 13 99
C/Santa Rosa, 36-38 93 692 31 84
C/Torrente, 12
93 594 74 30
C/Diagonal, 30
93 580 39 04
Av. Catalunya, 17
93 692 11 30
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

MAIG

JUNY

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RIVERA
PEREIRO
BERTRAN
HID-VALLS

SELVA CER
Rovi/Boquet
Rovi/Ordis

LLUÍS
RINCÓN
SÁNCHEZ
COSTA

VALLS
Rovi/Ferrer
Rovi/Galce
RAMBLA

ALVAREZ
PINETONS
ROVIRA

MERINERO
Rovi/Toledo

TORRENTS
HIDALGO

RINCÓN
NOVELL
RIVERA

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PEREIRO
Rovi/Bertran
HID-VALLS
SELVA CERD

BOQUET
ORDIS
LLUÍS

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
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 /

Telèfon d’atenció ciutadana

FERRER

ALVAREZ
Rovi/Pinetons

TELÈFONS SANITARIS
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Cita prèvia Atenció Primària
CAP Canaletes
CAP Fontetes
CAP Serraparera

93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
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

SÁNCHEZ

GALCERAN
RAMBLA

900 900 120

93 692 40 16 / 93 692 58 23

SELVA RIP
Rovi/Costa
VALLS

93 692 95 02

Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència

010

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

