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L'obertura de la nova passarel·la per a vianants que connecta el barri de La

Farigola amb la zona del riu Sec ja és una realitat. No només es guanya en

connectivitat, sinó que es millora una bona part d'aquest espai amb una

plaça cívica. 

Aquestes dues actuacions formen part del projecte de millora urbana (UR-

BAN), que incideix en l'entorn de l'àmbit situat al voltant del riu Sec i que té

com a objectiu la vertebració de la ciutat amb especial atenció als barris

que envolten el riu Sec, La Farigola, Can Xarau, La Sínia i Les Fontetes. 

La dignificació de tota aquesta zona pretén millorar la zona nord de

Cerdanyola i generar nous espais per al conjunt dels veïns i veïnes del barri.
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Un dels efectes més preocupants que ha comportat l'actual si-
tuació de crisi per a moltes persones ha estat la pèrdua del seu
lloc de treball i les dificultats existents per poder accedir de nou
al mercat laboral.
Com alcaldessa de Cerdanyola crec fermament que la lluita con-
tra l'atur ha de ser prioritària i que totes les administracions i ins-
titucions hem de treballar de forma coordinada i decidida per re-
soldre aquesta situació de forma urgent i sense excuses.
Pel que fa Cerdanyola, les dades permeten pensar en un futur
esperançador. Les darreres dades de l'EPA (Enquesta de
Població Activa) situen la nostra taxa d'atur en un 15,38% front
el 17,91% del Vallès Occidental, el 23,94% enregistrat a
Catalunya i el 26,62% del conjunt de l'estat. En efecte, més
d'onze punts de diferència que ens indiquen que a Cerdanyola
existeix un escenari més propici per trobar feina i generar noves
oportunitats.
I és que si mirem les dades, l'atur ha tornat a baixar al mes de
desembre en 42 persones, tendència que es repeteix des de
l'octubre. Una altra dada significativa és que de les 1.933 perso-
nes en situació d'atur que s'han adreçat al nostre servei d'ocupa-
ció, el 27% ha aconseguit reincorporar-se al mercat de treball.
Al llarg del 2012 hem fet una aposta decidida per l'ocupació.
Hem posat en marxa diversos projectes generadors d'ocupació
adreçats a col·lectius especialment vulnerables com ara les per-
sones aturades de llarga duració, persones amb discapacitat,
gent més gran de 45 anys o joves menors de 30 anys. I no no-
més això, aquest any s'han creat 27 noves empreses al nostre
municipi, fet simptomàtic que ens genera una dosi d'optimisme.
Encara ens queda un llarg camí a recórrer, però l'objectiu el te-
nim clar i el full de ruta l'estem complint. Una altra bona notícia
ha estat la decisió d'IBM d'instal·lar al Parc de l'Alba el primer
centre cloud d'Espanya. L'aposta estratègica en fer de la nostra
ciutat un referent en l'àmbit de la ciència i la innovació està do-
nant els seus fruits i crec que serà molt beneficiós i generarà no-
ves oportunitats per a Cerdanyola.
L'objectiu és clar: millorar la qualitat de vida dels nostres ciuta-
dans i ciutadanes, potenciar el nostre territori i promoure el seu
desenvolupament. L'única fórmula és la de sumar esforços amb
la resta d'administracions i col·laborar estretament amb tots els
agents econòmics i socials.

Uno de los efectos más preocupantes que ha comportado la actual
situación de crisis para muchas personas ha sido la pérdida de su
puesto de trabajo y las dificultades existentes para poder acceder de
nuevo al mercado laboral. 
Como alcaldesa de Cerdanyola creo firmemente que la lucha contra
el paro debe ser prioritaria y que todas las administraciones e institu-
ciones debemos trabajar de forma coordinada y decidida para resol-
ver esta situación de forma urgente y sin excusas. 
En lo que afecta a Cerdanyola, los datos permiten pensar en un fu-
turo esperanzador. Los últimos datos de la EPA (Encuesta de
Población Activa) sitúan nuestra tasa de paro en un 15,38% frente al
17,91% del Vallès Occidental, al 23,94% de Catalunya y al 26,62%
del conjunto del estado. En efecto, más de once puntos de diferen-
cia que nos indican que en Cerdanyola existe un escenario más pro-
picio para encontrar trabajo y generar nuevas oportunidades.
Y es que si miramos los datos, el paro ha vuelto a bajar en el mes de
diciembre en 42 personas, tendencia que se repite desde el mes de
octubre. Otro dato significativo es que de las 1.933 personas en si-
tuación de paro que se han dirigido a nuestro servicio de ocupación,
el 27% ha conseguido reincorporarse al mercado de trabajo.
A lo largo del 2012 hemos hecho una apuesta decidida por el em-
pleo. Hemos puesto en marcha diversos proyectos generadores de
empleo dirigidos a colectivos especialmente vulnerables como por
ejemplo las personas en situación de paro de larga duración, perso-
nas con discapacidad, gente mayor de 45 años o jóvenes menores
de 30. Y no sólo eso, este año se han creado 27 nuevas empresas
en nuestro municipio, hecho sintomático que nos genera una dosis
de optimismo. 
Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero el objetivo lo
tenemos claro y la hoja de ruta la estamos cumpliendo. Otra buena
noticia ha sido la decisión de IBM de instalar en el Parc de l’Alba el
primer centro cloud de España. La apuesta estratégica de hacer de
nuestra ciudad un referente en el ámbito de la ciencia y la innova-
ción está dando sus frutos y creo que será muy beneficioso y gene-
rará nuevas oportunidades para Cerdanyola. 
El objetivo está claro: mejorar la calidad de vida de nuestros ciuda-
danos y ciudadanas, potenciar nuestro territorio y promover su des-
arrollo. La única fórmula es la de sumar esfuerzos con el resto de ad-
ministraciones y colaborar estrechamente con todos los agentes
económicos y sociales.

Treballant per l’ocupació 
i la reactivació econòmica

Trabajando por la ocupación 
y la reactivación económica

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Carta oberta
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Les polítiques municipals 
d’ocupació també milloren la ciutat

Les contractacions es fan amb recursos muni-

cipals i del Pla de Suport a les Polítiques

Socials Municipals 2012 - 2013 de l'Àrea

Metropolitana de Barcelona.  

En total s’han contractat 43 persones en situa-

ció d’atur entre mitjans de novembre de l’any

passat  i al llarg de l'any 2013 perquè facin

dues accions a la ciutat: fer treballs de millora

dels carrers i espais de la ciutat, donant feina a

42 persones aturades i treballar en un projecte

de lluita contra el fracàs escolar pel que s’han

generat 3 nous llocs de treball.

El pressupost d'ambdues accions és de

633.300€ (506.640€, a càrrec de la subvenció

de l'AMB, i 126.660€ del pressupost munici-

pal), recursos que possibilitaran la contracta-

ció de tot el personal i la compra dels mate-

rials fungibles, tècnics i EPIS que s'utilitzin en

els treballs que es realitzin.

Dos torns de 6 mesos
Els contractats es distribuiran en dos torns de

6 mesos de durada cadascun.  El primer, for-

mat per 23 treballadors - 10 paletes, 11 peons

, 1 pintor  i 1 encarregat d’obra, treballa des

del novembre en els carrers i espais de la ciu-

tat. Un cop finalitzin el seu període es contrac-

taran 17 nous treballadors.

La feina que fan les persones contractades és

l’arranjament de voreres en mal estat, com ara

les dues de l'Avinguda de la Diagonal, o una de

les del carrer dels Almogàvers, entre d'altres,

així com tot el terra de la la Plaça de l'Ateneu,

molt malmesa i amb la ceràmica escapçada. 

També s'ha actuat en el procés de recuperació

de l'església vella de Sant Martí, en el qual ja

havia intervingut un pla d’ocupació que va ge-

nerar 8 llocs de treball. Altres actuacions han

tingut lloc al Mercat Municipal de Serraperera,

on s’ha adaptat una de les parades buides

com a espai comú de la llotja, així com el pin-

tat dels baixos dels fanals públics amb una

pintura especial que protegeix el metall de la

corrosió que pateixen pels pixats dels gossos.

Procés de selecció
El procés de selecció de les persones contrac-

tades l'ha fet el Servei Municipal d'Ocupació

de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Un

servei homologat i reconegut per la

Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat i

la Unió Europea en multitud d'accions formati-

ves desenvolupades a la ciutat.

Per a seleccionar les persones contractades

s'ha fet servir la bossa de treball i s’ha esta-

blert com a condició indispensable que els i les

candidats i candidates havíen d’estar en situa-

ció de no cobrar cap prestació d’atur.

L'Ajuntament, a través del projecte de suport de les polítiques actives municipals promogut per l'Àrea

Metropolitana de Barcelona,  genera 43 nous llocs de treball per a realitzar millores a la vía pública de la

ciutat. Hi haurà dos períodes de 6 mesos en que es contractaran 23 persones aturades pel primer i 17 pel

segon. El primer grup de persones ja va començar amb les feines el novembre de l'any passat

Actuacions per a la millora de l’espai públic

Avinguda de Canaletes:

Millora de la vorera que va des del Passeig d'Horta fins al Carrer de la Costa.

Carrer del Roure: Millora del carrer del Boix  fins al carrer de Pompeu Fabra.

Avinguda de Lesseps: 

Millores en petits trams situats  entre els carrers de Pompeu Fabra i de la Costa.

Passeig de Pollancres: Reparació de les voreres dels dos costats del carrer.

Església Vella: Finalitzar el terra de la nau central

Carrer dels Reis: Unificació total de la vorera de panots amb la barana lateral del riu. I petites 

reparacions al mateix tram però en les dues voreres.

Carrer de Murillo: Reparació de la plaça i actuacions puntuals de reparació al llarg del carrer.

Plaça de Goya: Obres per evitar bassals d'aigua durant la pluja.

Plaça de l'Ateneu: Rehabilitació de tota la plaça.

Carrer d'Anselm Clavé: Reparació del tram entre el carrer de la Providència fins al carrer de

Sant Enric i la construcció d'un pas adaptat.

Carrer de Sant Casimir: Reparació dels desperfectes que té el carrer.

Zona Serraperera: Actuacions puntuals a molts carrers del barri com ara a l'Avinguda

d'Argentina, el carrer de  Canàries, Londres, Renaixement, Clota, etc. 

Mercat Serraperera: Reparació i adequació total d'una parada del mercat municipal.

Barris de Serraperera- Montflorit i el Turonet: Netejar els fanals aplicant un producte nou que

evitarà la corrosió i substitució d'aquelles que es troben en molt mal estat.

Arranjament de voreres a l’avinguda d’Europa Treballs de col·lacació del terra a l’església vella del cementiri

Ocupació

Entre les feines a fer es realitzarà 
l’arranjament de voreres en mal estat a
diferents carrers i places de la ciutat

Per a la selecció s’ha emprat la bossa de 
treball aplicant barems com el no
cobrament de cap prestació d’atur 
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Rehabilitació de l’ermita de
Santa Maria de les Feixes

La rehabilitació
ha estat possible
mitjançant un
pla d’ocupació 
i amb el suport
econòmic del
propietari i de
l’entitat Rotary
Club 

La devoció de la Mare de Déu de les Feixes

està documentada des del 1304, encara

que les primeres referències concretes a

l'edifici daten del 1316 i 1380 quan es van

construir dos nous altars. Altres dades do-

cumentals posteriors (1486 i 1718) fan re-

ferència als ermitans que tenien cura de

l'indret. 

L'any 1654 la finca de Can Canaletes va

passar en herència a Isidre Bisbe Vidal, de

la Companyia de Jesús, el qual en va fer do-

nació al Col·legi de Betlem de Barcelona.

L'any 1767 els jesuïtes foren expulsats

d'Espanya i la masia fou venuda en pública

subhasta a Magí Negrevernis l'any 1770.

L'edifici fou reconstruït l'any 1779, segons

consta en una làpida, col·locada en la paret

dreta de la nau.

El juliol de 1936, l'ermita fou cremada i

destruït l'altar. Després de la Guerra Civil

Espanyola, l'edifici va tenir diverses utili-

tats: magatzem, corral, etc, que no han

contribuït en absolut a la seva conservació.

Al 1942 la propietat va ser adquirida per

Lluís Bel i, a principis de 1990, la va com-

prar la societat immobiliària Lemos. A par-

tir d'aquí, el futur d'aquest edifici va estar

durant molt de temps lligat al projecte de

construcció d'un camp de golf en els te-

rrenys de Can Canaletes i Can Codina.

Valor històric i paisagístic
L'àmbit en el que s'ubica Santa Maria de

les Feixes és un espai dotat d'un indubtable

valor tant des del punt de vista paisatgístic i

ecològic, com històric. El conjunt del pa-

ratge constitueix un dels indrets més singu-

lars de Cerdanyola del que Santa Maria de

les Feixes és la peça central.

Arquitectònicament es tracta d'un edifici

que ha conservat el conjunt d'elements ca-

racterístics del que podríem denominar ar-

quitectura barroca rural. Són molt poques

les ermites d'aquesta tipologia que, en el

nostre entorn, hagin preservat el seu as-

pecte original.

En aquest paratge s'hi troben ubicats fins a

cinc elements inclosos dins del Pla

Especial de Protecció del Patrimoni

Arquitectònic i arqueològic de Cerdanyola

del Vallès. Es tracta de la masia de Can

Canaletes, la mateixa ermita de Santa

Maria de les Feixes, el tram d'aqüeducte i

els jaciments arqueològics de Can

Canaletes i Can Codina. Cal tenir en

compte, també, el poblat ibèric del Turó de

Ca n'Oliver, situat ben a prop. 

A més, l'Ajuntament de Cerdanyola va acor-

dar la seva declaració com a Bé Cultural

d'Interès Local que reforçava el seu caràc-

ter específic i rellavant dins del patrimoni

Història de 
l'edifici

Santa Maria de les Feixes i el seu entorn confor-

men un dels tresors del patrimoni i del paissatge

de Cerdanyola. De propietat privada, havia quedat

abandonada i el pas del temps i algunes accions

incíviques l'havien deixat molt malmesa.

Es tracta d’un edifici d'època barroca, reconstruït

totalment sobre les restes d'una primera edificació

d'època gòtica de la qual només en resten els fo-

naments.  És un destacat exemple del barroc rural,

únic a la comarca a l’haver conservat el patró de-

coratiu original.

La col·laboració entre el propietari i els serveis de

cultura i ocupació de l'Ajuntament, establerta a

través d'un conveni, ha permès recuperar part del

patrimoni local per a gaudi de la ciutadania.

Aquesta actuació s'ha pogut dur a terme gràcies a

l'aportació econòmica del propietari que va finan-

çar íntegrament la primera fase dels treballs i un

Pla d'Ocupació per a 8 persones que han restaurat

la teulada i el porxo, a més de realitzar altres ac-

tuacions que han permès recuperar l'aspecte de

l'ermita del segle XVIII. També cal destacar la

col·laboració del Rotary Club de Cerdanyola en la

posada en valor d'aquest destacat monument lo-

cal.

El projecte de restauració va ser redactat per

Francesc Xavier Asarta i Montserrat Caldés i

aquesta última n'ha dirigit l'obra. Aquest projecte

s'ha fet seguint fidelment la documentació dels

paraments exteriors de l'edifici i les dades arqueo-

lògiques proporcionades pel Servei de Cultura de

l'Ajuntament.

La dedicació i implicació dels treballadors del Pla

d'Ocupació en la tasca feta ha estat fonamental a

l'hora de realitzar aquests treballs. Un cop assegu-

rat i recuperat l'exterior de l'ermita, caldrà seguir

explorant fórmules que, mercès a la col.laboració

dels agents públics i privats, permetin finalitzar la

restauració de l'interior, encara pendent.

Encara que l'obra no estigui finalitzada, a partir d'a-

quest any l'entorn de l'ermita es podrà visitar du-

rant el Dia Internacional dels Museus, les Jornades

Europees de Patrimoni i per l'Aplec de Sant Iscle.

També s'inclourà en l’oferta del "Cerdanyola

Educa", dins de l'activitat de coneixement de la

Vall de Les Feixes, i en la Programació de les activi-

tats de la gent gran. De la mateixa manera for-

marà part dels itineraris concertats i programats

per aquesta zona de Collserola.

En un futur, quan les obres de l'interior estiguin

acabades, està previst que l'ermita es pugui visitar

el tercer diumenge de cada mes, conjuntament

amb l'església de Sant Iscle i el Bosc de Can Catà.

A dalt, aspecte de la nova imatge de l’ermita, després dels treballs de restauració exterior

A baix, visita a l’ermita del propietari, de la presidenta del Rotary Cerdanyola i de l’alcaldessa i la regidora de cultura

Ocupació/cultura

Els treballs de rehabilitació han recuperat un edifici 

força malmés
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La nova passarel·la permet una millor
connexió de La Farigola amb la ciutat

Aquest mes de febrer ha quedat oberta a la

ciutadania la passarel·la de vianants que con-

necta el barri de La Farigola amb la zona del

riu Sec, salvant la línia de ferrocarril de RENFE.

Es tracta d’una estructura metàl·lica que té

una llargada de 70 metres  i que disposa d’un

ascensor que salva el desnivell del terreny així

com també d’escales.

El projecte s’ha completat amb una zona d’es-

barjo, (plaça del riu Sec) amb espai ajardinat i

espai de jocs infantils, així com una superfície

enrajolada  que ocupa un total de 6.400 m2

La integració de La Farigola
El barri de La Farigola encara no estava del tot

integrat a la ciutat i el projecte ajuda a fer

aquesta integració.

És una prioritat pel govern municipal que els

barris de la ciutat estiguin correctament verte-

brats i que es pugui garantir una bona comuni-

cació entre ells, per això tant pel veïnat de La

Farigola i com per la resta de Cerdanyola, la

passarel·la és una obra molt necessària per

aconseguir la cohesió que persegueix tot el

projecte de millora urbana (URBAN).

Els treballs de muntatge del tram de la

passera per sobre de les vies es van haver

de realitzar de matinada abans que es po-

sés en funcionament el servei de rodalies

de Renfe. Un equip humà integrat per unes

20 persones va ser l’encarregat de dirigir i

executar el muntatge. Al treballs van assis-

tir l’alcaldessa, Carme Carmona i la regi-

dora d’Urbanisme, Eulàlia Mimó

COST DE L’OBRA

Passarel·la 630.017 euros
preu d’adjudicació 
496.339 + IVA  502.768 €
Obres complementàries 
desamiantat 82.725 €
Obres complemtaries 
seguretat ADIF 44.524 €

Plaça cívica 955.492 euros
Preu d’adjudicació 
766.356+IVA 829.835 €
Treballs complementaris 
desamiantat 125.657 €

Cofinançat al 50% amb fons FEDER

L’acte d’obertura va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Carme Carmona, de la regidora de Planificació Urbanística,

Eulàlia Mimó, així com els representants municipals del PSC, Francisco Ortíz, de ICV-EUiA, Santi Cayuela, de CiU, Alfons

Escoda i del PP, Mónica Álvarez

Barris

El projecte es completa amb una zona d’esbarjo, 

ajardinada i amb jocs infantils

La nova passarel·la supera la via del tren  per connectar el barri de La Farigola amb la zona del riu Sec
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Procés participatiu a Cerdanyola 2000
per a la remodelació integral del barri

URBAN: Projecte per a la millora 
urbana de l’entorn del RIU SEC

El passat estiu es va iniciar un diagnòstic tècnic a

Cerdanyola 2000 per tal d'identificar-hi les defi-

ciències estructurals al sector pel que fa al clave-

gueram i a les inundacions que es produeixen en

cas de pluja. Aquest diagnòstic és la primera ac-

ció dins del programa d'inversions quadriennal

de Cerdanyola 2000. 

L'equip redactor, finançat per l'Àrea

Metropolitana de Barcelona, va elaborar un do-

cument establint les característiques del sis-

tema de clavegueram de Cerdanyola 2000 i as-

senyalant un seguit d'alternatives per solucionar

els problemes d'inundabilitat del barri. 

Amb l'objectiu de donar a conèixer els resultats

d'aquest diagnòstic es va obrir un procés d'infor-

mació i consulta, en primer lloc a les associa-

cions implicades i posteriorment als presidents

de les comunitats de veïns dels dos sectors de

Cerdanyola 2000:

1. El sector referent a l'àmbit de la plaça

Empordà.

2. El sector referent a l'àmbit de la plaça Andorra

i carrer Diagonal entre el 16 i el 34 B

En aquestes sessions es va exposar per part de

l'equip tècnic redactor del projecte l'estat del cla-

vegueram de Cerdanyola 2000 i les possibles so-

lucions. D'altra banda, es va crear un espai per a

què els presidents/es de les comunitats de veïns

i veïnes poguessin fer aportacions a partir del

seu coneixement i experiència al barri.

Nou ramal de clavegueram
De les diferents alternatives presentades es va

valorar conjuntament, tant tècnics com veïns,

que l'actuació més idònia representa la cons-

trucció d'un ramal nou de clavegueram que recu-

lli les aigües amunt del barri, evitant així la sobre-

saturació d'aigües que actualment pateix la seva

xarxa de clavegueram.

D'aquesta forma, aquesta xarxa només recolliria

l'aigua que cau en la zona del barri. Alhora,

aquesta solució ha de permetre poder actuar i

millorar petits punts de la xarxa interna del barri.

Aquest ha estat un primer pas en el procés d'in-

formació, consulta i participació per a la  re-

forma i millora de l'espai públic de Cerdanyola

2000

També s'ha acordat amb els veïns i veïnes que al

llarg del 2013 s'iniciarà el procés de participació

per a la reforma de les places i l'entorn de

Cerdanyola 2000 amb la finalitat d'elaborar pro-

postes i prioritats per incorporar-les als projectes

que han de donar lloc a la reforma urbanística

del barri. 

Una de les deficiències detectades, les inundacions per la pluja, seran motiu d’accions de millora en el programa d’inversions

quadriennal de Cerdanyola 2000

Barris

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va participar en la convocatòria URBAN

amb el "Projecte de recuperació i millora integral dels barris del riu Sec entre

l'antiga fàbrica Uralita i l'estació de Renfe". La proposta va ser seleccionada i es

va concedir una inversió total pel projecte de 16 milions d'euros (50% aportació

fons FEDER, 50% aportació municipal).

El fet de triar l'àmbit de l'entorn del riu per desenvolupar el programa URBAN a

Cerdanyola respon a una voluntat de fer del riu un eix vertebrador de ciutat.

El riu és un element natural que pot significar una barrera per a la ciutat, sepa-

rant barris i dividint el territori o bé pot esdevenir un element integrador que faci

de nexe d'unió entre els espais que es generin a una i altra banda. 

La ciutat pot viure d'esquena al riu o pel contrari, pot posar-lo en valor, donar-li

importància i incorporar-lo com un recorregut al llarg del qual es generin espais

i activitats d'interès per a la ciutat.

Aquesta és la voluntat d'aquest projecte, actuant en els següents aspectes a

l'entorn del riu:

- Ordenar i urbanitzar carrers, places i parcs, ja siguin existents (com elcarrer

Reis, el carrer Riu Sec, el passeig i la plaça de les Acàcies, la plaça Pablo Iglesias

o el parc del Passeig de la Riera), o de nova creació (com la nova plaça entre el

carrer Riu Sec i la via del tren, la zona verda entre el carrer Santa Anna i el carrer

Riu Sec o el parc de Xarau)

- Crear nous equipaments o remodelar-ne d'existents: com les noves pistes es-

portives a la zona de Riu Sec o la remodelació de l'edifici Altis per convertir-lo en

la nova biblioteca central de Cerdanyola.

- Crear nous elements de connexió per salvar grans barreres com poden ser el

riu i la via del tren: així tenim la nova passera sobre el tren que va des de la plaça

del Riu Sec fins al barri de La Farigola o el pont del carrer del Remei que connec-

tarà el barri de Xarau amb els nous equipaments de Riu Sec.

- Actuar en aspectes mediambientals, com el confinament d'amiant en diver-

ses zones d'aquest àmbit (talús del carrer Cardoner, zona d'equipaments de Riu

Sec, passeig de la Riera,...), la construcció de pous per captar aigües freàtiques

per regar els espais públics enjardinats o bé la instal·lació de sistemes sosteni-

bles de captació d'energia pels equipaments municipals.

Hi ha d'altres actuacions que tot i no estar incloses en el projecte URBAN,

també s'estan desenvolupant en aquest entorn, com la construcció de la nova

escola a l'àmbit dels equipaments de Riu Sec i el projecte de remodelació de la

zona que queda entre el carrer Santa Anna, el carrer del Remei i el riu on hi

haurà una nova zona comercial i d'oficines, un nou espai d'equipaments pel ba-

rri i una zona verda.

Tot aquest seguit d'intervencions que es van desenvolupant des del barri de La

Farigola seguint pel sot de Can Xarau fins arribar a Les Fontetes, portaran a una

millora de l'espai urbà de l'entorn del riu, a una revitalització de l'activitat en tot

aquest àmbit i a una millor connexió entre barris.
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FRANCISCO ORTIZ

Polítiques municipals d’ocupació

MANUEL BUENAÑO

IBI, censo de actividades 
y biblioteca

Una lástima que el Gobierno Municipal decidiera gastar

70.000 euros en la elaboración de un censo de activida-

des cuando la Diputación de Barcelona los realiza sin

coste alguno para los Ayuntamientos. Nosotros cree-

mos que el Gobierno Municipal (PSC+ICV) ha derro-

chado 70.000 euros. 

Pero la Alcaldesa, Carme Carmona, ha preferido mirar

a otro lado y en vez de gastarse estos 70.000 euros en

promocionar el comercio local, se lo ha gastado en un

censo de actividades que no hubiera tenido coste al-

guno para la maltrecha economía del municipio. 

Cambiando de tema, de nuevo la inactividad del go-

bierno socialista repercutirá a los bolsillos de los ciuda-

danos de Cerdanyola. Por tercer año consecutivo, vol-

verá a subir de manera escandalosa el IBI,

concretamente otro 7%. Desde que Carme Carmona y

los socialistas gobiernan Cerdanyola, el IBI se ha incre-

mentado en apenas tres años algo más de un 20% y

que está última subida que se va a producir en el 2013,

se producirá sin importarle la situación tan complicada

que están viviendo los ciudadanos de Cerdanyola

Los efectos de la nefasta gestión del equipo de go-

bierno (PSC+ICV), formado por socialistas e iniciativos

en el Ayuntamiento de Cerdanyola, ha vuelto a repercu-

tir en los bolsillos de los ciudadanos de Cerdanyola, des-

pués de que, a la implantación de la tasa de residuos

para el ejercicio 2012, se haya unido ahora de nuevo la

subida desproporcionada para el IBI del 2013.

El gobierno de la ciudad debe hacer un esfuerzo en es-

cuchar las propuestas del PP, se debe subvencionar el

IBI para el 2013 para aquellas familias que están pa-

sando una situación económica difícil, y por ello hemos

vuelto a presentar de propuesta una subvención del

25% para el IBI.

Y finalmente, acabamos con el proyecto faraónico del

Gobierno Municipal: la Biblioteca en el edificio ALTIS.

Con la mala situación económica que están viviendo los

ciudadanos de Cerdanyola, está justificado que nos gas-

temos casi seis millones de euros en una nueva

Biblioteca? Está justificado realizar la nueva Biblioteca

en un edificio que tiene un alto riesgo de inundabilidad

según el concejal de Urbanismo del 2008, Rafael

Bellido y según los informes de la Agencia Catalana del

Agua en ese mismo año.

Desde el Partido Popular siempre hemos creído que

Cerdanyola necesita una nueva Biblioteca, pero no en el

edificio ALTIS. Por seguridad, en el 2008 el gobierno for-

mado por ICV+CiU y la Agencia Catalana del Agua reco-

mendaban tirar el edificio abajo. Se debe buscar un so-

lar municipal y que se construya la nueva Biblioteca que

hemos reclamado todos los partidos, ya que estamos

seguros que será mucho más económico que rehabili-

tar el ALTIS. 

L'atur i la necessitat de reducció de la despesa pública po-

den generar, i de fet generen, tot un seguit d'escenaris dra-

màtics en moltes famílies. La falta de treball i per tant, d'in-

gressos i la limitació de la despesa social, per la reducció

de recursos públics suficients, obliga a les administracions

públiques, especialment les locals, a posar tota la seva

imaginació per a fer front a aquestes situacions.

Únicament existeixen dos fonts de creació de llocs de tre-

ball: el sector privat, principalment les empreses mercan-

tils, però també els autònoms o les cooperatives , i el sec-

tor públic, mitjançant les ofertes públiques d'ocupació.

Tots dos sectors  tenen avui en dia importants limitacions.

Tot i així des de l'àmbit públic sempre s'ha estructurat el

que s'han denominat polítiques actives d'ocupació que

mitjançant les seves diferents línies d'actuació pretenen

incidir en la millora de la situació laboral de les persones

desocupades.

Per aconseguir que s'apliquin amb èxit calen sovint mitjan-

cers. En uns casos seran directament les pròpies empre-

ses , però en altres són les administracions locals. Aquest

és el cas de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que des

de l'any 1.986 ha estat col·laborant amb les administra-

cions amb competències en l'aplicació de pràcticament

totes les línies de treball de les polítiques actives d'ocupa-

ció.

Avui en dia la ciutat disposa d'una infrastructura molt com-

petent per actuar en els diversos àmbits del món del tre-

ball en què tenim marge i possibilitats d'acció. El Servei

Municipal d'Ocupació és tot un referent i l'instrument que

permet aplicar-les .

El servei posa en joc instal·lacions i personal  per a forma-

ció, orientació, contractació i actuació com a mitjancers en

el mercat de treball, per a millorar les possibilitats d'ocupa-

ció del aturats.

Però, amb una situació com l'actual cal anar una mica

més lluny i dedicar importants esforços, tant per captar re-

cursos externs, com per a dedicar-ne de propis, a la con-

tractació temporal directe. Aquests tipus d'accions perme-

ten actuar en dos fronts. Per una banda alleugerir

situacions econòmiques familiars complicades, i per altra

executar obres o altres tipus d'accions a la ciutat que millo-

raran l'entorn urbà, essent una manera eficient i eficaç

d'incidir en el problema i d'utilitzar els recursos públics.

El pressupost del 2013 encara no està aprovat.

Continuem cercant un ampli acord. La proposta del go-

vern en aquest apartat passa per  no disminuir la despesa

en cap cas, al contrari del que succeirà  amb altres depar-

taments municipals.

Com exemple del que he comentat anteriorment puc des-

tacar que hem posat en marxa un pla de contractacions

en col·laboració amb la AMB que al llarg de l'any donarà

feina temporal a 43 persones i que té un cost de

633.300.- €.  En aquesta línia continuarem treballant.

SANTIAGO CAYUELA

Polítiques municipals d’ocupació

Davant la realitat de la progressiva destrucció d'ocu-

pació, no hi ha dubte que el principal indicador de la

sortida de la crisi serà la creació d'ocupació de quali-

tat.  

Per ICV-EUiA és essencial una proposta per a la crea-

ció d'ocupació. Una proposta quantificable en termes

de creació d'ocupació. Una proposta que expressi les

opcions prioritàries quant al canvi de model produc-

tiu i les polítiques d'equitat i ampliació de l'Estat del

benestar. 

Aquesta proposta ha de servir per no recaure en els

errors que han portat el nostre país a la pitjor crisi

econòmica de la història recent.

La caiguda de l'ocupació en el nostre territori durant

la crisi és molt més elevada que la que han experi-

mentat la resta de països europeus avançats, (10

punts percentuals enfront de 2 punts a Europa).

L'estructura del seu model productiu té un pes més

acusat del sector de serveis públics i menor de la

construcció. Una major productivitat i competitivitat,

juntament amb sistemes de repartiment del treball,

han propiciat una resistència molt més alta a reper-

cutir en caigudes de l'ocupació la caiguda de l'activi-

tat econòmica. 

En aquesta línia plantegem un canvi de model pro-

ductiu que permeti avançar cap a un model més co-

hesionat socialment i sostenible, i que posi les bases

d'un canvi molt més profund a llarg termini. Un model

referent en el benestar de les persones i la sostenibili-

tat ambiental de què gaudiran les generacions futu-

res.

Les mesures que proposem van en la línia d'afavorir

aquesta Estratègia, tot donant resposta als actuals

reptes socials: lluita contra les desigualtats (de

classe, de gènere i contra les diferents dualitzacions

del mercat laboral), enfortiment de l'Estat del benes-

tar, potenciació de les activitats de serveis relacio-

nals, poc consumidores de recursos físics, i de les

afavoridores de l'estalvi de recursos energètics, i mi-

llor repartiment del treball.

Tot plegat al voltant de tres eixos: reducció de l'atur

per la convergència social i de gènere amb l'Europa

avançada; creació d'ocupació per un canvi de model

social i productiu sostenible i, millor repartiment del

treball.

En aquesta línia estratègica també pensem que ju-

guen un paper cabdal els Plans d'ocupació munici-

pals, com els que desenvolupa actualment el Servei

Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de

Cerdanyola, que permeten formar des d'una vessant

absolutament pràctica, dones i homes, en aquests

camps que tenen més capacitat de generar llocs de

treball amb futur, es a dir, llocs de treball de qualitat.

Opinió



Els treballadors/as ens trobem enmig de la tem-

pesta perfecta, degut a una crisis econòmica pro-

funda, pèrdua de llocs de treball, empreses que tan-

quen i entitats financeres que no atorguen crèdits

perquè les empreses puguin seguir amb la seva acti-

vitat. Amb tot això en finalitzar el 2012 a Cerdanyola

hem arribat a la xifra de 4.890 persones aturades .

Enmig d'aquest panorama tan complicat per a mol-

tes persones de la nostra ciutat, hi ha mecanismes

per ajudar-los a sortir d'aquesta situació. Estem par-

lant de les Polítiques Municipals d'Ocupació impul-

sades des de l'Ajuntament amb la col·laboració de la

Generalitat de Catalunya .

Actualment, CiU té la responsabilitat del Govern de

la Generalitat i malgrat la difícil situació econòmica

està intentant impulsar tot tipus d'iniciatives per po-

tenciar les Polítiques d'Ocupació.

A nivell local, la tipologia de mesures aplicades des

del Servei Municipal d'Ocupació és variada, amb po-

lítiques d'orientació, d'intermediació, de formació,

de promoció i creació d'ocupació, que es poden

adaptar a la realitat social i econòmica basada en la

proximitat i un coneixement de les necessitats i po-

tencialitats de les persones i empreses .

Avui dia, el perfil de les persones que es dirigeixen al

Servei Municipal d'Ocupació és molt divers, hi ha

des de persones amb formació superior università-

ria fins a persones sense cap tipus de formació i

franges de edat amb forces dificultats de reincorpo-

rar-se al mercat de treball. Les polítiques actives d'o-

cupació solen caracteritzar-se per anar dirigides a

col·lectius més desfavorits, és a dir amb menys for-

mació, i és, en aquest aspecte que cal incidir, en la

formació, aprofitant per establir una relació més es-

treta entre les empreses i el Servei d'Ocupació.

Creiem molt important impulsar les polítiques de

creació d'empreses, cooperatives i auto ocupació i la

creació d'un viver d'empreses més ambició i eficaç.

Des de CiU hem recolzat sempre i ho seguirem fent

totes aquelles mesures es prenguin per potenciar la

tasca del Servei Municipal d'Ocupació, si bé ente-

nem, que les politiques actives d'ocupació necessi-

ten una revisió que les permetí ajustar-se a les ne-

cessitats d'un mercat més ampli. Aquesta revisió ha

de permetre adequar les politiques a les necessitats

dels diferents col·lectius.      

En resum, creiem, que s'hauria de reflexionar sobre

com s'estan utilitzant els recursos que tenim, fent-

ne un ús eficient i eficaç. És a dir, que no només  ser-

veixin per rehabilitar l'espai públic i ofereixin un tre-

ball temporal a un grup de persones aturades, si no

que generin valor afegit i sinergies per a noves ocu-

pacions estables.

ALFONS ESCODA 

Polítiques municipals d’ocupació,
una aposta de futur

CARLES ESCOLÀ

Cooperativisme i ocupació 
pública de qualitat

HELENA SOLÀ

Què tal si comencem a aplicar 
el sentit comú

Mentre els mateixos polítics que ens han portat on

som ara es segueixin omplint la boca parlant de ba-

nalitats i refregint tòpics, no aconseguirem sortir

d'aquesta crisi.

Tant és el que es vulgui explicar a la ciutadania.

L'autonomia municipal per executar polítiques efec-

tives d'ocupació és molt limitada i ho és molt més

que mai gràcies a la situació en la que es troba el

nostre ajuntament. Víctima ideal de l'espiral de

malbaratament i especulació, Cerdanyola del Vallès

avança cap al 2014 pendent del venciment del fi-

nançament del funest Centre Direccional i contra

més ens hi acostem, més a prop de doblar l'endeu-

tament municipal ens situem i més lluny de poder

oferir serveis bàsics als ciutadans.

El nostre ajuntament podria generar ocupació si

deixés de llençar diners amb projectes faraònics

com el de la nova biblioteca ( què tindrà per costar

gairebé 6 milions d'euros? ), tallés el finançament a

projectes fracassats com el dels aparcaments i es

dediqués al que toca. Mentre esperem que el mira-

cle es materialitzi, contemplem esglaiats com apa-

reixen del no-res unes senyals de color verd i amb

lletres blanques que són incomprensibles i ens han

costat una morterada de diners.

En primer lloc a protegir l'ocupació existent en

comptes d'amenaçar-la i efectivament, em refe-

reixo al teixit comercial de la ciutat que si no patia

prou assetjament per part de les grans superfícies

de distribució, ara haurà de "competir" amb una

nova superfície comercial inserida a la trama ur-

bana però suficientment allunyada de la resta de

comerços com per drenar-los tanta facturació i tràn-

sit de compradors com sigui possible.

Seguidament, caldria deixar de fer grans favors a

grans empreses. Amb totes les bonificacions d'im-

postos que ha portat a terme el Govern en el que va

de mandat, es podria haver fet una bossa de recur-

sos amb els que fomentar projectes productius que

sí generarien ocupació. Quantes grans empreses

establertes a la ciutat no han tramitat la seva llicèn-

cia d'activitats i ometen el pagament d'impostos

municipals? Si la gent ho sabés, no hi donaria crè-

dit. Mentre la prioritat segueixi sent no recaptar el

que toca i ajudar als qui menys els hi cal, continua-

rem anant igual de malament que ara. No passa

res, la festa la paguem els ciutadans.

El govern segueix executant fil per randa l'estratè-

gia de "la gallina decapitada" i fuig endavant sense

cap mena de rumb, permetent-se el luxe de practi-

car el "qui dia passa any empeny" sense exigir-se un

full de ruta ni aplicar-se uns criteris mínims de sol-

vència en la gestió.

Al Compromís per Cerdanyola tenim el convenci-

ment que des del municipi es poden fer moltes

més coses de les que s'estan fent fins ara per fo-

mentar l'ocupació de qualitat i incentivar projectes

d'economia de proximitat que també redundin en

la creació de llocs de treball.

En primer lloc, i en quant a la creació d'ocupació,

nosaltres apostem pel cooperativisme com a

forma de promoció d'una economia de proximitat

al servei de les persones, una alternativa a l'actual

model esgotat. Creiem fermament que les coope-

ratives són el futur i és per això que cal dissenyar

un pla per atraure iniciatives d'aquest tipus i fo-

mentar-ne la nova creació, dedicant esforços i re-

cursos en assessorament i impulsant una xarxa

d'economia solidària que generi les necessàries

complicitats i sinergies entre aquests projectes.

En segon lloc, i en referència a l'ocupació pública,

no tenim cap por en repetir tants cops como sigui

necessari que la gestió privada surt més cara als

ciutadans i ciutadanes que la gestió pública. És

per això que apostem per una esglaonada recupe-

ració dels serveis privatitzats, amb l'objectiu d'es-

talviar recursos i alhora garantir que els i les treba-

lladores mantinguin i millorin els seus drets

laborals. Dos casos paradigmàtics que creiem que

podrien ser recuperats per a la seva gestió pública

serien la neteja de dependències municipals (ser-

vei que ara gestiona CLECE S.A, de reputació ne-

fasta en quant al tracte amb la seva plantilla) i el

servei d'autobusos (servei que augmenta cada any

de preu, però es retalla el servei).

En conclusió, nosaltres creiem que el que cal és,

com sempre, voluntat política i capacitat de tren-

car amb els esquemes tradicionals que ens han

portat a la situació actual, on el govern es limita a

gestionar una ruïnosa situació amb 6.000 perso-

nes aturades a la ciutat i a llançar pilotes fora

quan és preguntat per la seva capacitat per enge-

gar polítiques d'ocupació a la ciutat. D'altra banda,

es fa cada cop més evident que cap de les recep-

tes del passat servirà pel present i el futur.

Dissortadament el govern de PSC i ICV-EUiA se-

gueix apostant pel mateix model econòmic que

s'ha esfondrat amb la crisi.
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La pastisseria Bonet 1r premi 
d’aparadors de la Cambra de Comerç

Compra a Cerdanyola,
Fas bé!

Qui diu que el cinema és car?

La pastisseria Bonet ha rebut el premi al millor aparador de la campanya

de Nadal 2012 a Cerdanyola atorgat per la Cambra de Comerç de

Sabadell. L’aparador guanyador optava pel predomini de colors blaus i

efectes violacis per transmetre efecte de tranquil·litat a l’hora que jugava

amb els roses per destacar els productes estrella de pastisseria.

La pastisseria Bonet és el resultat d’una família dedicada a la pastisseria

artesanal des del 1967 i que manté la passió per l’ofici, sustentat en qua-

tre factors fonamentals: un producte ben elaborat, l’exposició del pro-

ducte, la dependenta que el ven i un bon servei postvenda. Exclusivitat i ex-

cel·lència d’un petit negoci que així manté la confiança i fidelitat dels

clients.

L’aparador és una eina del petit comerç per marcar distàncies, establint

proximitat i singularitat, amb les grans superfícies comercials.

Els premis a Cerdanyola en els darrers anys
42è concurs d'aparadors  Any 2012

1r. Premi:  Pastisseria Bonet C. Benlliure, 12

41è concurs d'aparadors. Any 2010

1r. Premi:  Guepardo Confort i Decoració C. Francesc Layret, 74

2n. Premi:  Aluminios Cordellas  Pg. Cordelles, 52

3r. Premi:  Llibreria l'Aranya C. Santa Anna, 1

40è concurs d'aparadors. Any 2009

1r. Premi:  Papereria Aran  C. Pio Baroja, 2

2n. Premi:  A&D  C. Sant Ramon, 131

3r. Premi:  Farmàcia Selva, CB  Pg. Cordelles, 13-152008

39è concurs d'aparadors. Any 2008

1r. Premi:  Silvia Boguña Bigas Pg. Cordelles, 25

2n. Premi:  Xavier Olive Farell  C. Sant Antoni, 13

3r. Premi:  Boutique Magda C/ San Martí, 84

Amb aquest eslògan l’em-

presa Cinemes El Punt  ha

posat en marxa la primera

tarifa plana de cinema de

l’Estat amb la intenció de

promoure l’assistència a les

sales d’exhibició.

La tarifa plana, ja en vigor

des de l’1 de gener, té un preu de 22,5 euros al mes sense compromís de

permanència i permet a les persones usuàries accedir a totes les sales i

projeccions tantes vegades com ho desitgi.

Una iniciativa més d’una empresa local que ha anat evolucionant amb

multitud de novetats i que ha consolidat les seves sales com a referent a

la comarca.

Segons l’empresa en aquests temps de crisi cal aportar innovació i apos-

tar per accions que facilitin l’accés al cinema a preu assequible.

El regidor, Paco Ortiz amb els germans Bonet, propietaris de la pastisseria

Aparador guanyador del premi

Promoció econòmica

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va posar en marxa durant el Nadal

una campanya de promoció del comerç local que s’ha vist a les línies d'au-

tobús urbanes, comerços i Mercats Municipals. Es tracta d’una proposta

de les associacions de comerciants de la ciutat que permet promocionar

el comerç local emprant com a suport  el transport col·lectiu urbà i la carte-

lleria. La idea ha quallat en la campanya Fas bé!, que transmet que no cal

sortir de Cerdanyola per fer les compres i que valors com la qualitat i l’e-

xel·lencia els trobarem al comerç de proximitat, al comerç de la nostra ciu-

tat. La voluntat és poder donar-li continuïtat.
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Oferta de formació per a
persones desocupades

El dia 4 de febrer s'inicià el programa d'em-

prenedoria i qualificació professional adreçat

a joves menors de 30 anys. Es tracta d'un pro-

grama promogut pel Consorci de la Formació

Contínua de Catalunya i realitzat pel Servei

Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció

Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola

del Vallès i que donarà formació professional

en l'àmbit de les energies renovables a un

grup de 15 joves que poden estar o no en si-

tuació d'atur, ja que l'acció formativa està diri-

gida tant a treballadors desocupats com a

personal assalariat, autònoms, treballadors

fixos discontinus, en els períodes de no ocu-

pació, i treballadors de cooperatives societats

laborals i empreses així com d'entitats de l'e-

conomia social. 

El programa és, per tant, una oportunitat tant

per a les persones desocupades com per

aquells professionals que ja treballen directa-

ment en el sector i volen millorar la seva pràc-

tica laboral o pels que treballen en sectors

afins i volen obrir la porta a noves opcions pro-

fessionals. 

En concret els participants realitzaran el certi-

ficat de professionalitat de l'especialitat d'e-

nergia solar tèrmica que consta de 640 hores

que inclouen; 420 de formació teòrico-pràc-

tica, un mòdul d'emprenedoria de 60 hores i

160 hores de pràctiques en empresa.

Els joves:
Una prioritat
L'Ajuntament posa
en marxa un curs d’energies
renovables per a joves amb
menys de 30 anys que
vulguin millorar la seva
capacitació professional 
i emprenedora

Servei Municipal d’Ocupació, 

Empresa i Promoció Econòmica

Per rebre més informació poden adreçar-se 
directament al Servei Municipal d'Ocupació,
Empresa i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
Avinguda Roma s/n 
web: www.cerdanyolaoberta.cat 

Per connectar amb l'equip tècnic del Servei
Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció
Econòmica es pot fer a través del correu electrònic: 
ofertesdetreball@cerdanyola.cat 
o al telèfon 935 947 050

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ofereix

cursos de formació a persones prioritàriament

desocupades. L'objectiu és formar-les i prepa-

rar-les per a la seva incorporació al mercat la-

boral.

El dia 12 de desembre de 2012 la Generalitat

de Catalunya  va aprovar la formació d'oferta

adreçada prioritàriament a persones desocu-

pades. 

El Servei Municipal d'Ocupació, Promoció

Econòmica i Empresa de l'Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès impartirà durant aquest

any 2013 els cursos següents:

Certificat de Professionalitat de Nivell 1

d'Operacions auxiliars de muntatge de xarxes

elèctriques, de 240 hores que té previst l'inici

el 4 de febrer i finalitzarà el 28 de maig.

Es farà de dilluns a divendres de 15 a 18 h.

Certificat de Professionalitat de Nivell 2

d'Instal·lació de Jardins i zones verdes, de 490

hores que té previst l'inici  el 23 de gener i fina-

litzarà el 18 de juny.

Es farà de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Certificat de Professionalitat de Nivell 3

d'Educador/a Ambiental, de 520 hores que té

previst l'inici  el 23 de gener i finalitzarà el 27

de juny. Es farà de dilluns a divendres de 9 a

14h.

Dos Cursos d' Iniciació a internet, de 80 hores

de 9 a 12 h que té previst l'inici  el dia 1 de

març. Es farà de dilluns a divendres de 19 a

13h

Un curs d' Electrònic/a de manteniment, de

340 hores que té previst l'inici  el 7 de febrer  i

finalitzarà el 12 de juny. Es farà de dilluns a di-

vendres de 9 a 13 h

Un curs d' Ebenista, de 520 hores que té pre-

vist l'inici  el 28 de gener i finalitzarà el 25 de

juny. Es farà de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Un curs d' Analista Programador, de 400 hores

que té previst l'inici  el 28 de gener i finalitzarà

el 21 de juny. Es farà de dilluns a divendres de

9 a 13 h

Tots els cursos es faran a la Masia de Can

Serraperera i a més a més els certificats de

professionalitat tindran pràctiques en empre-

ses.

Per tal de rebre més informació o realitzar-ne

la preinscripció cal adreçar-se al Servei

Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i

Empresa de l'Ajuntament de Cerdanyola del

Vallès, a l'Avinguda Roma s/n 

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
s'ubicarà, a partir del proper dijous 7 de febrer, a la seu
central de l'Ajuntament, a la Pl. Francesc Layret. 
Des de fa anys, l'OMIC es trobava dins de les dependèn-
cies de l'Àrea de Benestar Social i Cohesió, a l'Av. Espanya,
6C, baixos. 
Aquest trasllat obeeix a la voluntat de centralitzar en un
mateix espai a tots els recursos municipals d'atenció ciu-
tadana.
Per a ser atesos per l'OMIC cal sol·licitar una cita prèvia,
trucant al telèfon general de l'Ajuntament (93 580 88 88)
o demanant-lo en persona a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC) de l'Ajuntament.

L’OMIC es trasllada a la seu 
central de l’Ajuntament

Ocupació/formació
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Excel·lent ús per part de la ciutadania
dels equipaments culturals 

Els Jardins de Ca n'Ortadó han estat oberts al públic des del passat mes

d’abril. Durant aquest temps, l'Ajuntament ha fet un estudi sobre l'a-

fluència a aquest espai recuperat per a la ciutat. Les xifres indiquen que

més d’un miler de persones han visitat els jardins.

En el seu moment, l’Ajuntament va realitzar petits arranjaments per

condicionar l'espai per a ser visitat. També es van plantar arbres i arbus-

tos i l'aigua ha tornat a rajar de les diferents fonts. Els jardins s'han con-

vertit en un lloc de relaxament, lectura i passeig per la pau i tranquil·litat

que ofereix l'espai.

Ús ciutadà d'altres dependències culturals
El Museu d'Art de Cerdanyola del Vallès va registrar durant l'any 2012

un total de 22.713 persones usuàries (suma de la seu de can

Domènech, Espai Enric Granados i activitats en itinerància).

Com activitats més remarcables destacar que per primera vegada la

col·lecció de pintura de Banc Sabadell s'ha pogut exposar al públic i s'ha

iniciat una col·laboració per rebre dipòsits temporals d'obres importants

de la pintura catalana, s'ha rebut la important donació dels anells dis-

senyats per Ismael Smith, el MAC s'ha projectat a l'exterior amb les ex-

posicions itinerants d'Ismael Smith i Manuel Cano de Castro i que l'ex-

posició "Manuel Cano, un noucentista perdut" comissariada pel MAC,

ha estat seleccionada dins de les millors exposicions de recerca histò-

rica dels Premis ACCA 2012 (Associació Catalana de Crítics d'Art).

D’altra banda, El Museu d'Història de Cerdanyola, a les seus del Museu i

el poblat de Ca n'Oliver, va registrar un total de 13.739 persones usuà-

ries. D'entre les activitats dutes a terme destaquen la consolidació del

programa de Ca n'Oliver, un seguit d'activitats familiars dutes a terme

amb el CRAC, la mostra dedicada a recordar la riuada de 1962, fetes

amb altres poblacions afectades pel fenomen meteorològic i, en gene-

ral, el programa d'exposicions temporals.

Els jardins de Ca n’Ortadó, oberts al públic Una de les activitats al museu de Ca n’Oliver

El MAC acull activitats ciutadanes culturals amb gran participació

L’aula d’estudi nocturn a la biblioteca ha estat molt ben rebuda pels estudiants

Bona rebuda de l'aula d'estudi 
nocturn a la Biblioteca

La posada en marxa de l'aula d'estudi nocturn el passat 7 de gener,

ha estat ben acollida per la comunitat d'estudiants de la ciutat. Així ho

constaten els indicadors d'ús, que comptabilitzen un total de 142 as-

sistències en el període comprès entre el 7 i el 19 de gener.

Des de l’Ajuntament es considera un encert la posada en marxa de

l'aula d'estudi nocturn atenent una petició elevada al ple que respon a

les demandes de la comunitat estudiantil de la ciutat. 

La decisió municipal coincideix amb la decisió de la UAB i altres uni-

versitats de limitar sales similars. 

La Biblioteca de Ca n'Altimira ha estat habilitada de dilluns a dissabte

a la planta baixa de l'edifici perquè pugués ser emprada com a aula

d'estudi entre les 21h i fins a les a 2h AM.  Els usuaris han tingut accés

lliure i gratuït, al fons bibliogràfic i al servei de WIFI.

La previsió és tornar a habilitar les aules d'estudi durant els mesos de

maig i de juny. Tot coincidint amb una nova època d'exàmens univer-

sitaris.

Equipaments municipals
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L'Ajuntament du a terme en aquest mes de fe-

brer la revisió de les línies de transport col·lectiu

urbà (SU1, SU2 i SU3) de cara a la preparació

d'un nou contracte. L'objecte de la revisió és co-

nèixer de primera mà l'opinió de les persones

usuàries, recollir els seus suggeriments i valorar

possibles millores a introduir en el servei.

La crisi afecta a tots els àmbits i el transport pú-

blic urbà de viatgers no és cap excepció. 

La xifra d'usuaris del transport urbà a

Cerdanyola del Vallès a l'any 2012 ha estat de

246.177, amb un descens de 4.006 usuaris (-

1,60%). No obstant això, aquest descens és

molt inferior a la mitjana dels municipis del ma-

teix grup poblacional fora de la primera corona

tarifària (-8,38%).

Per a l’Ajuntament és important mantenir la in-

versió en transport públic, per tant, el nou con-

curs per a l'adjudicació del servei ha d'aportar

millores en les línies de transport col·lectiu urbà.

El Pla de Mobilitat Urbana de Cerdanyola conti-

nua avançant en la seva elaboració. La

Diputació de Barcelona ha adjudicat el con-

tracte per redactar el Pla a l’empresa DOYMO

per un import de 88.935 euros, un 40% menys

del valor de licitació.

El pla té com a missió estudiar la situació actual

de la mobilitat de la ciutat, així com proposar la

mobilitat futura, millorant aquells aspectes on

sigui factible incidir-hi.

Aquest projecte, obligatori per als ajuntaments,

s’obrirà ara a la participació ciutadana.

Precisament per això, està previst convocar el

Consell de Mobilitat que tractarà sobre els mo-

del de transport, els aparcaments, la seguretat

viària i el medi ambient.

La diagnosi d’estudi per part de l’empresa, el

procés de participació i els treballs dels depar-

taments municipals implicats s’hauran de fer

en un any, termini en què el projecte ha d’esde-

venir una realitat.

L’Ajuntament segueix
apostant pel transport
col·lectiu urbà

Places d’aparcament preferents per a
embarassades i familíes amb nadons  

En marxa la 
millora de la 
mobilitat a
Cerdanyola

La ciutat disposarà de 5 places d'aparcament preferents per a dones embaras-

sades i famílies amb nadons menors d'un any per motius de seguretat i de mobi-

litat. D'aquesta manera s'inicia una prova pilot l'objectiu de la qual és donar

compliment a la moció aprovada per unanimitat pel ple de juliol de 2011.

Les cinc places d'aparcament preferent s'ubicaran als 4 ambulatoris (Canaletes,

Fontetes, Serraperera i Farigola) i a l'Àrea Social de l'Ajuntament de Cerdanyola.

Un grafisme al·legòric - una dona embarassada i un home duent un infant i un ca-

rro per a bebès - i un senyal vertical marquen els espais d'aparcament preferent

perquè les persones conductores els identifiquin.

Properament està previst la implementació d'aquestes zones d'aparcament pre-

ferent en altres indrets com ara els aparcaments municipals.

L'Ajuntament  ha iniciat una prova pilot habilitant cinc aparcaments preferents a la ciutat. 
Hi podran aparcar dones embarassades i famílies amb nadons

Les noves places d’aparcament preferent estaran convenientment senyalitzades

Mobilitat

La regidora de Mobiliat, Maria Reina comprova una de les línes de transport urbà de la ciutat
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Com menys aigua, millor

A Cerdanyola, segons dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,  el

consum d'aigua l'any 2011 va ser de 113,8 litres/hab/dia, un mica su-

perior als nivells recomanats per l'O.M.S., però els resultats són bons si

tenim en compte que gran part del municipi té llars unifamiliars amb

jardí. 

A més cal tenir en compte que el consum domèstic al nostre municipi

tendeix a reduir-se (un 1% entre els anys 2010 i 2011). 

Malgrat això, vivim en una època de sequera, amb els embassaments

catalans al voltant del 54% de la seva capacitat i per sota dels nivells

mitjans dels últims 10 anys, raó per la que cal no abaixar la guàrdia.

L'aigua és un bé escàs i és possible que cada cop ho sigui més per això

s'han de continuar adoptant mesures que tendeixin a disminuir el con-

sum.

Fins ara, des de l'Ajuntament s'han dut a terme accions com la instal·la-

ció de mecanismes i sistemes d'estalvi d'aigua a les dependències i

equipaments municipals i també campanyes adreçades als treballa-

dors municipals i ciutadania en general. L'any passat es va preparar

una guia de bones pràctiques en energia, aigua i residus que pot ser

consultada a través de la web municipal i enguany i, gràcies a un ajut

rebut de la Diputació de Barcelona, s'ha fet l'edició en paper per poder

arribar a aquells col·lectius que encara no disposen d'accés a internet.

Però diferents estudis demostren que el simple canvi d'hàbits és útil

però no suficient per disminuir el consum d'aigua, i que és necessària

la implementació de tecnologia que permeti reduir significativament el

consum. Per això des del Consistori cerdanyolenc s'ha decidit comen-

çar a treballar en una ordenança d'estalvi d'aigua amb l'objectiu de ra-

cionalitzar i estalviar una part considerable dels recursos que actual-

ment es malbaraten. 

L'Ordenança de l'aigua
L'any 2005 es va publicar  l'Ordenança Tipus de la Xarxa de Ciutats i

Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  A finals de

gener del 2011, 50 municipis catalans havien aprovat una ordenança

per a l'estalvi d'aigua seguint aquest i altres models. En conjunt, la po-

blació dels municipis amb ordenança suma més d'1,2 milions d'habi-

tants i representa un 16% de la població catalana (2010).

Fins ara, els resultats de consum a Cerdanyola són bons i amb tendèn-

cia a disminuir raó per la que encara no s'havia abordat l'aprovació

d'una ordenança d'estalvi d'aigua però estudis fets els darrers anys de-

mostren que encara hi ha marge per a l'estalvi d'aigua a nivell domès-

tic i, per tant, val la pena incidir en aquest sector.   Per aquest motiu,

des de fa uns mesos, els tècnics municipals de Cerdanyola estan treba-

llant en la redacció d'una ordenança per a l'estalvi d'aigua que incre-

menti el grau d'exigència respecte a l'obligació que estableixen el Codi

Tècnic de l'Edificació (març del 2006) i del Decret d'Ecoeficiència (fe-

brer del 2006). Els temes que s'estan estudiant per adaptar-los a la re-

alitat i característiques del municipi de Cerdanyola són, entre d'altres,

l'aprofitament de les aigües pluvials i la reutilització de les aigües gri-

ses.

Una ordenança d'aquest tipus requereix, per tenir èxit que es pugui ex-

plicar a la població en general i, en particular, als responsables de la

seva aplicació. En aquest sentit està previst  un  procés de participació

ciutadana que permeti  discutir amb tots els actors implicats l'esbo-

rrany elaborat pels tècnics municipals i permetin finalment assolir un

text acceptat per tothom.

Fins ara, els resultats de consum a
Cerdanyola són bons i amb tendència a
disminuir, però encara hi ha marge per a
l'estalvi d'aigua a nivell domèstic 

Medi Ambient
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Gestió

Estalvi  energètic en 
l’enllumenat públic de la ciutat

Les xarxes socials permeten millorar la col·laboració entre la ciutadania

i l'Ajuntament. A través dels perfils socials municipals hi ha qui trans-

met queixes sobre la situació de l'espai públic, mal emprat per persones

incíviques. És el cas de les tres fotografies publicades en aquesta sec-

ció. Corresponen a la realització d'una pintada davant d'un institut, la

presència d'excrements en un parc infantil i l'abandonament d'un sac

de runa.

La brigada municipal ha solucionat aquestes situacions. Però aquesta

vegada s'ha volgut informar del que ens costa a totes i a tots fer-ho. No

vol dir que s'hagi hagut de pagar cap euro més. Però els operaris que ho

han fet han hagut de deixar altres feines per afrontar la resolució de

comportaments incívics. I per tant, la ciutat ha perdut.

Col·laboració ciutadana

L’Ajuntament treballa activament en la reducció del consum energètic a

la ciutat. Ho fa vetllant perquè el servei que reben els ciutadans sigui el

millor amb l’aplicació de les tecnologies més avantatjoses per les finan-

ces municipals.

És per això  que s’ha iniciat la substitució dels fanals tradicionals per

nous models de leds, més eficients energèticament. 

Els primers 25  estan situats al barri de La Farigola. 

Amb aquest tipus de fanals es passa de consumir els 210 W actuals ins-

tal·lats en cada punt de llum als 30 W que faran funcionar els dispositius

leds. Els nous dispositius permeten estalviar fins al 85% del consum

elèctric.

Es tracta d’un nou tipus de fanal amb 
llums model led, que permet estalviar 
fins un 85% en el consum elèctric

Imatges sobre actges incívics que es produeixen a la ciutat i el cost que representa solucinar-los

IBM s’instal·larà a Cerdanyola
La multinacional IBM ha anunciat que

instal·larà el seu primer centre cloud d'Espanya

a Cerdanyola. Un centre que donarà serveis als

seus clients a nivell mundial i que estarà opera-

tiu a mitjans d'aquest any.

El centre cloud d'IBM és un servei que ofereix

una àmplia gamma de configuracions informà-

tiques tant pel que fa a servidors com pel que fa

a emmagatzematge. També assegura un nivell

de seguretat que permet a les empreses incor-

porar entorns de producció al núvol (cloud en

anglès) i així beneficiar-se d'aquest tipus de tec-

nologia.

El primer client d'aquest centre serà la

Generalitat de Catalunya que ha decidit establir

en ell un dels seus quatre centres de processa-

ment de dades, en concret el que està relacio-

nat amb l'àrea de Sanitat, Benestar i Família.

Els primers 25 fanals model led 

s’han instal·lat al barri de La Farigola
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Serveis Socials

El govern treballa amb la vo-

luntat de donar tot el suport

possible als ciutadans i ciuta-

danes que es troben en  situa-

ció d’execució hipotecària. És

per aquest motiu que s’ha im-

pulsat la creació d’una taula

de seguiment entre

l’Ajuntament i la Plataforma

d’Afectats per la Hipoteca

(PAH) amb l’objectiu d'inter-

canviar informació i establir

mecanismes de coordinació

per tal de prevenir futurs casos

i continuar millorant el suport donat fins ara.

Cal recordar que al Ple Municipal del 18 de no-

vembre del 2011, l'Ajuntament de Cerdanyola

va declarar-se, per mitjà de l'aprovació d'una

moció, ciutat oposada als desnonaments. 

I és per aquest motiu que l’Ajuntament ha exi-

git en diverses ocasions a les institucions com-

petents que prenguin els acords necessaris per

modificar la llei hipotecària i pal·liar, d'una ve-

gada per totes, aquesta situació. 

Actuacions realitzades 

des de l'Ajuntament

El col·lectiu de persones afectades per la hipo-

teca esdevenen un objectiu prioritari per a tots

els esglaons de l'administració. Des de

l'Ajuntament de Cerdanyola s'han atès fins ara

més de 30 persones afectades per situació de

desnonament i s'han programat prop de 160

visites a fi i efecte de fer un seguiment perso-

nalitzat i veure se’ls pot ajudar en cada cas. 

Paral·lelament, des del consistori, s'han incre-

mentat les partides pressupostàries destina-

des a ajuts socials per tal de poder abordar

emergències i situacions  extraordinàries.

En aquest sentit s'han habilitat ajudes per a

què les famílies que no disposen de  recursos i

estan immerses en processos de desnona-

ment puguin fer front al pagament de submi-

nistres bàsics com ara l'aigua, la llum i el gas.

Una altra de les mesures que s'han endegat  és

la  facilitació de beques escolars i  d'accés per

als Casals d'Estiu.

Una altra actuació constant que duu a terme el

Govern Municipal és la de reunir-se amb les en-

titats financeres del municipi. Malgrat la polí-

tica corporativa de la majoria de bancs i caixes

no és la que es desitjaria en aquests casos,

hs’ha considerat essencial no renunciar a tras-

lladar la pressió institucional i aportar un gra

de sorra en l'àmbit de la intermediació. Han es-

tat diverses les reunions dutes a terme i no tan

sols per mirar de trobar una solució a proble-

mes concrets i particulars,  sinó també per rei-

vindicar una solució de caire més general que

es basés en oferir els pisos buits que tenen les

entitats financeres a un lloguer social i asse-

quible. D'aquesta manera les famílies tindrien

una solució i no es veurien abocades al carrer. 

En aquesta línia també cal destacar que s'ha

signat un conveni de col·laboració amb

l'Incasòl per a la cessió de quatre pisos a un llo-

guer social per a famílies que estiguin en situa-

ció d'urgència i precarietat.  

Una de les actuacions més desta-

cades ha estat la iniciativa man-

comunada entre els ajuntaments

de Cerdanyola, Ripollet i

Montcada per crear el Servei de

Mediació Hipotecària, un servei

que vol assessorar jurídicament

els afectats, mediar amb l'entitat

i, sobretot, evitar el desnona-

ment. La detecció a temps d'a-

quests casos es fonamental per

arribar a un acord i en aquest sen-

tit també treballa aquest servei.

Des de l'Ajuntament s’és cons-

cient de les limitacions, no només dels recur-

sos sinó també de les limitacions legals que hi

ha a l'administració local. Tot i així i davant del

drama social que suposa una execució hipote-

caria, el govern municipal continuarà al costat

dels afectats, refermant el seu compromís de

treballar en la recerca d'una solució definitiva

que aturi aquesta situació tant injusta i de la

qual no som responsables, ni les persones

afectades ni els ajuntaments.

Treballant per evitar els desnonaments

Servei
d’Intermediació
Hipotecària
Cerdanyola-Ripollet-Montcada 

Tel. 93 572 64 74

Atenció telefònica 
de dilluns a divendres 
de 10.30h a 13h. 
amb cita prèvia



El grup Els Cracs d’Andi, format per nois i noies amb síndrome de Down,

van ser els grans protagonistes de l’acte central celebrat amb motiu del

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Entitats locals que

treballen en l’àmbit dels discapacitats físics i psíquics van compartir les

seves experiències amb membres d’Andi Down Sabadell, associació

sense ànim de lucre formada per familiars d’infants i joves amb la sín-

drome de Down i altres discapacitats similars.

L’acte, celebrat a la sala d’exposicions de l’Ateneu, va començar amb la

lectura, a càrrec de dos voluntaris de Creu Roja, del Manifest del Dia

Internacional de les Persones amb Discapacitat 2012. Segons diu el

manifest la discapacitat és un factor d’exclusió social que "s’agreuja

amb les retallades a serveis bàsics, repercutint directament en les llars

on conviu alguna persona discapacitada". També alerta sobre l’especial

vulnerabilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual que han de

ser ateses a centres especials per rebre una atenció integral. Uns cen-

tres que pateixen la reducció de subvencions i l’endarreriment de paga-

ment dels convenis, l’augment de l’IVA i medicaments essencials que

queden fora de la cobertura de la Seguretat Social.

L’entitat convidada a l’acte ha estat Andi Down Sabadell, una associa-

ció sense ànim de lucre formada per familiars d'infants i joves amb la

síndrome de Down, i altres discapacitats similars, que treballa per que

els infants i joves tinguin una vida el més normalitzada possible, dintre

de les possibilitats de cadascun d'ells i elles.

Des de l’Ajuntament es va insistir sobre la problemàtica que poden aca-

bar creant les retallades en matèria social i es considera Va trobar molt

greu haver de tornar a sortir al carrer a protestar per recuperar tot allò

que ja s’havia aconseguit. També es va animar a les entitats del tercer

sector presents a la sala a continuar amb la seva imprescindible feina

per la inclusió social i per construir una societat més justa, basada en la

igualtat entre les diferències.
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Els Cracs d'Andi, protagonistes del Dia de les Persones amb Discapacitat a Cerdanyola

Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat

Fer visible el món de la sexualitat entre les persones amb

discapacitats ha estat el principal objectiu de la xerrada

que va tenir lloc a càrrec de la psicòloga i sexòloga Gemma

Deulofeu al MAC-Can Domènech.

La xerrada es va fer a instàncies d’Aspadi, Associació de

Pares de Disminuïts de la ciutat i va ser organitzada per

l’Ajuntament de Cerdanyola amb la col·laboració de l’Àrea

d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona.

Les persones amb discapacitats també tenen sexualitat i

val la pena abordar aquesta qüestió des del punt de vista

de la salut i el creixement personal.

Les famílies han de perdre la por i s’han d’adreçar als espe-

cialistes no només quan es presenta un problema concret

o una malaltia sinó també fent servir aquest recurs com a

eina pedagògica.   

Els doctors Joan Alvarós i Enric Vicens, responsables del Centre de Salut Mental

Cerdanyola - Ripollet - Montcada, van explicar als reunits en una sessió extraordinària

del Consell Municipal de Salut els diferents programes que es desenvolupen des del

centre en l’àmbit de la salut mental, en què consisteixen i a quins pacients van adre-

çats. 

Entre els recursos amb els que es compta a la ciutat destaca el Servei de Rehabilitació

Comunitari. Aquest centre permet que les persones que pateixen problemes de salut

mental puguin readquirir hàbits que els hi permetin fer servir els serveis bàsics i rela-

cionar-se amb la societat. Té l'objectiu de donar un significat i rellevància a aquestes

persones dins de la ciutat per tal de participar-hi i formar-ne part. Tanmateix, durant la

reunió, es va donar resposta a la ciutadania a algunes qüestions que s'havien plantejat

amb anterioritat relacionades amb l'atenció sanitària a la ciutat.

La sessió de treball fou presidida per la regidora de salut pública, Maria Reina, va

comptar amb la participació de representants de diverses entitats de la ciutat. 

Consell Municipal de Promoció Social i de la Salut 
El Consell Municipal de Promoció Social i de la Salut és un òrgan de participació que té

caràcter consultiu i deliberatiu, d'assessorament i informació de la política municipal

en els àmbits que comprenen la seva actuació i articula i canalitza la participació ciu-

tadana. Els seus objectius són multiplicar els canals de comunicació entre

l'Ajuntament i la ciutadania per tal de garantir el seu accés a la més àmplia informació

sobre les activitats i serveis.

Atenció a la salut mental Discapacitats 
i sexualitat

Xerrada sobre salut mental en l’àmbit del Consell Municipal de Salut 

Xerrada sobre sexualitat i discapacitat al MAC Can Domènec amb la 

participació de la psicòloga Gemma Deulofeu i la regidora, Carme Arché

Serveis Socials



Homenatge a la gent 
gran que fa 80 anys

Èxit dels patis oberts

S'inicia novament el cicle de tallers d'entrena-

ment de la memòria organitzat des del

Programa de Gent Gran Activa de l'Ajuntament

de Cerdanyola del Vallès. 

Aquesta iniciativa vol donar resposta al fet que

les persones grans arriben a edats cada vegada

més avançades i ho fan en unes òptimes condi-

cions físiques i cognitives. El manteniment i la

promoció de la seva autonomia personal depèn,

entre d'altres, de programes de prevenció com

els tallers d'entrenament de la memòria i altres

activitats per a la previsió de la pèrdua subjectiva

de la memòria, adreçades a les persones grans

que volen mantenir i exercitar les seves capaci-

tats cognitives. Es tracta d'una activitat que

l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès organitza

des de l'any 2009 i en la qual l'any passat van

participar-hi un total de 160 persones. 

Inscripcions a l’Ateneu
Són tallers bimestrals oberts a la gent gran de

Cerdanyola del Vallès, dinamitzats per una pro-

fessional de la Creu Roja i duts a terme en dife-

rents horaris i llocs. 

Les persones que vulguin participar-hi, 

s'han d'adreçar a la recepció de l'Ateneu 

(carrer de la Indústria, 38 - 40). Allà els 

facilitaran tota la informació necessària

En marxa
els tallers 
de memòria

Després de la demanda de diversos col·lectius com centres educatius, associacions,

entitats veïnals i ciutadania en general, hores d’ara es pot assegurar que el projecte

“patis oberts” gaudeix de molt bona salut.

Un total de cinc escoles de la ciutat, La Sínia, Xarau, Saltells, Sant Martí i Les Fontetes

tenen els seus patis oberts els dissabtes i diumenges per el gaudi de la ciutadania

aprofitant uns espais, que d’altra manera quedaven fora d’ús durant els caps de set-

mana.

Els patis estan oberts per realitzar activitats lliures, esportives, jocs, actes institucio-

nals i d’esplais, entre d’altres.

Fent servir els recursos propis
El projecte s’està desenvolupant amb els recursos propis dels que disposa el consis-

tori. Així, és l’Ajuntament qui se’n fa càrrec de la coordinació del projecte i del mante-

niment de les instal·lacions, de la dinamització i de la neteja. 

El principal objectiu dels “patis oberts” és la promoció de la cultura del lleure, l’am-

pliació i optimització dels espais públics de convivència i oferir espais de trobada i joc

aprofitant les instal·lacions escolars.

Hivern

Dissabte de 9h a 18h 

Diumenge de 9 a 14h

Estiu

Dissabte de 9h a 21h 

Diumenge de 9 a 14h

Horari d’obertura dels patis

Pista esportiva del pati de l’Escola Saltells un diumenge al matí

L’Ajuntament ha posat en marxa una nova ini-

ciativa de reconeixement i homenatge als ciu-

tadans i les ciutadanes que fan 80 anys al

2013 i que forma part del Programa de Gent

Gran Activa. Aquest pla té com a objectiu reco-

nèixer tot el que han aportat i estan aportant a

la societat aquestes persones.  

L’inici d’aquest programa va tenir lloc el passat

29 de gener al Museu d'Art de Cerdanyola amb

una recepció per part de l'alcaldessa, Carme

Carmona i de la regidora de Gent Gran, Montse

Montiel, a les persones residents a la ciutat que

han fet 80 anys el mes de gener. L’acte va servir

per fer-los un reconeixement per la seva aporta-

ció a la nostra ciutat.

A la recepció també se’ls va informar dels re-

cursos disponibles per a la gent gran a

Cerdanyola. 

D’altra banda, les entitats de gent gran van fer

una presentació de la tasca que fan les seves

entitats en el context de la ciutat i van explicar

com treballen per aconseguir promoure un mo-

del d'envelliment actiu, basat en la dinamitza-

ció. 

Al llarg de l'any 2013 i amb periodicitat men-

suals es realitzaran recepcions de caràcter ins-

titucionals on es convidarà a participar-hi a les

persones que, en el mes corresponent, com-

pleixen 80 anys i els seus familiars, així com a

les entitats de gent gran del municipi.

3
1

1
 S

er
ve

is
 s

oc
ia

ls
/E

du
ca

ci
ó

1
8

Foto de família del primer acte d’homenatge a les persones que fan 80 anys

Educació/Gent Gran
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Cavalcada de Reis: il·lusió pel 2013
Cerdanyola va sortir al carrer per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar. No només s’esperaven els regals i les joguines, més materials, sinó també espe-

ràvem que ses majestats arribessin carregats d’il•lusió i esperança per aquest nou any 2013.

La comitiva reial va sortir des del Parc Tecnològic, per recórrer després tot el centre de la ciutat, on milers de ciutadans i ciutadanes, famílies i sobre

tot, nens i nenes rebien als tres Reis i a les 14 carrosses que els acompanyaven preparades per entitats i associacions de la ciutat. La il·lusió es pal-

pava en l’ambient i no podia faltar la recollida de caramels, per part dels més petits, però també per part dels que no ho són tant.

El Tres Tombs: mantenint la tradició 
Ni el fred, ni la pluja han aconseguit dissuadir, un any més, la ciutadania que ha volgut sortir al carrer per commemorar la festa de Sant Antoni i la

tradicional passada dels Tres Tombs . Carros i carruatges, cavalls i ponis i molts quilos de caramels van envair el recorregut de la passada volent re-

memorar el passat agrícola i pagès d’una Cerdanyola d’altres temps. 

Mantenir la tradició, fer cultura, fer poble, aquests són els principals objectius d’una festa que abanderen un adult i dos cordonistes, a més dels ban-

derers infantils. Tots ells, amb molt d’orgull, passegen la bandera de la festa per tota la ciutat muntats a cavall. Han passat ja 15 anys des que es va

recuperar la Festa de Sant Antoni a Cerdanyola.

Entitats
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La Casa de Andalucía 
fa 40 anys

El comerç local va regalar 
6.000 € per fer compres a la ciutat

5 km 
solidaris

El comerç associat local, que agrupa més de

300 establiments, va repartir tres premis de

2.000 euros a gastar en els comerços de les

cinc associacions de comerciants que hi ha a

Cerdanyola.

Els tres premiats van ser Francisco Oviedo,

Sònia Pérez i Abraham Soler; que van disposar

de tot un dia per fer les compres amb els

2.000 euros de cada premi.

Els tres premiats disposaven d’un mapa dividit

en 5 àrees, 1 per associació, i un full amb un

llistat de comerços per fer les compres i res-

taurants per fer un dinar. Les compres s’havíen

de fer en un mínim de 15 establiments per

llista, tres per associació, i amb una despesa

màxima de 150 euros per comerç. Una xarxa

de comerços de la que són clients habituals.

Les cinc associacions de comerç local han va-

lorat molt positivament una campanya que en

la seva segona edició sembla haver-se guanyat

el favor dels clients.

La Peña Flamenca ha fet 40 anys. 4 dècades de treball social i cultural recordant els orígens i parti-

cipant en la construcció de la ciutat que és avui Cerdanyola del Vallès.

La Casa de Andalucía de Cerdanyola va néixer al 1972 amb el nom de Peña Flamenca, arrelada a

un local emblemàtic durant aquells anys: el Casal Parroquial. Després van venir els anys de

l'Ateneu de Cultura, a la dècada dels 90, i més recentment, al 2004, la seu actual del carrer de la

Indústria, aquesta ja en propietat.

La Peña naixia amb l'objectiu de mantenir viva la flama dels orígens dels milers de cerdanyolencs i

cerdanyolenques que havien arribat a Cerdanyola i que van créixer fent créixer també la ciutat.

La Casa de Andalucía de Cerdanyola ha esdevingut punt de referència de la cultura flamenca per

l'organització de festivals i vetllades, com les jornades culturals. Pels diferents locals que ha tingut

l'entitat han desfilat el bo i millor de les veus i les guitarres del flamenc, des d'Antonio Mairena a

Mayte Martín, des de El Lebrijano a José Menese, des de El Cabrero a Duquende, i fins i tot s'han vist

jam sessions tan recordades com un massa content Willy de Ville a l'escenari de l'Ateneu. 

El fet és que la Casa de Andalucía és sinònim de bon flamenc arreu de l'Estat. A més, la Casa de

Andalucía també ha donat els seus noms propis com Lolo de Jérez, María González o, potser la més

reconeguda, Alba Carmona.

Prop de 450 persones van participar en la pri-

mera edició de la Cursa 5 Km Solidaris i

també totes elles han col·laborat en les cam-

panyes de les Guardioles Solidàries, la reco-

llida d’aliments i la recollida de roba d’abric.

Es tracta d’una cursa que s’ha celebrat per

primera vegada a la ciutat i que sembla tenir

assegurada la seva continuïtat.

Pedro Rondom va ser el més ràpid comple-

tant els 5 km en 15:43, seguit d’Alejandro

Martínez  i Lluís Barbe. En categoria feme-

nina, Núria Salvat va quedar primera, seguida

de Laura Rodríguez i de Laura Domínguez.

Pel que fa als més petitis van obtenir premi

Oriol Martínez de 7 anys i Nayra Gea de 8

anys, així com els més veterans José Moreno i

Montserrat Bouza.

Els corredors no només van participar en la

cursa sinó també en la recollida de roba d’a-

bric i d’aliments. Els voluntaris de

l’Assemblea Local de Creu Roja Cerdanyola-

Ripollet-Montcada els van recollir per poder-

los repartir entre les famílies i persones més

necessitades, així com les donacions que es

van fer a les Guardioles Solidàries 

El cantaor local, Lolo de Jerez

La campanya, va tenir força acceptació entre la ciutadania, que va participar amb molt entusiasme

Celebració del dia de Andalucía a la porta de la seu del 

carrer de la Indústria

Entitats
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Tres anys després de la formació dels primers equips de volei a la ciu-

tat, aquesta temporada s’han creat fins a deu conjunts en quatre cen-

tres de secundària diferents. El volei és un esport en expansió entre els

joves, sobretot entre les noies i cada temporada creix el número de

practicants i equips a la ciutat. 

L’institut Gorgs va ser el pioner en la confecció d’equips de volei. Tot va

sorgir per la promoció d’aquest esport dins l’horari escolar; Anna

Brunet i David Torbio (professors d’educació física) van dedicar un tri-

mestre a la pràctica del volei i també el van incloure com esport a les

lliguetes que organitza el centre a l’hora del pati. Actualment, el Gorgs

té set conjunts: tres equips femenins en categoria infantil, dos més fe-

menins en categoria cadet i uns altres dos, un femení i un mix, en juve-

nil. En la categoria infantil femení també hi ha competint un equip del

Pere Calders i en cadet és l’institut Jaume Mimó el que disposa de re-

presentació. A més, al Banús també s’ha aconseguit confeccionar un

conjunt de volei però de moment no està competint. La resta d’equips

participen en la Lliga de Sabadell.

La pràctica del volei segueix 
creixent entre adolescents

Els més petits també 
s'apunten a l'esport

La Trobada de P5 de bàsquet ha sigut la darrera de les quatre que ja s'han celebrat aquest curs.

L'objectiu d'aquestes trobades és que els infants comencin a practicar esports dins la competi-

ció des d'una vessant lúdica-recreativa i treballa de forma transversal els valors de companye-

risme. Es tracta de fer partits entre tots els participants; els equips es fan el mateix dia i és indife-

rent l'escola de la que procedeixen els esportistes doncs es tracta de jugar tots contra tots.

Des que se celebren les Trobades de P5 s'ha doblat el número d'escoles que disposen de repre-

sentants: Sant Martí, Anunciata, Carles Buïgas, Collserola, Montserrat, La Sínia i Serraperera.

Pròximes cites del calendari 
dels Jocs Esportius Escolars

16 de febrer - Polisportiu: jornada d'atletisme
23 de febrer - Trobada de P5: handbol
9 de març - Polisportiu: jornada d'hoquei
9 de març - Trobada de P5: handbol

16 de març - Final local d'atletisme en pista
(Sabadell)

Les jornades per equips del programa de po-

lisportiu van fer una aturada per celebrar la

jornada de piscina. 136 nens i nenes van par-

ticipara la piscina del Complex Esportiu

Municipal de Can Xarau. L'handbol i el bàs-

quet van quedar aparcats per gaudir d'una jor-

nada lúdico-recreativa en la que els partici-

pants van poder conèixer l'esport de la

natació mitjançant el joc dirigit pels monitors

i monitores.

Trobades de P5

23 de febrer - handbol

9 de març - handbol

6 d'abril - futbol

11 de maig - futbol

Els nens i nenes
de polisportiu 
fan piscina

Un dels equips juvenils de volei de l’IES GORGS

Esports
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VII Setmana 
del bacallà
del 22 de febrer
al 3 de març
Als restaurants de la ciutat
Organitza: Gremi d'Hostaleria i
Restauració del Vallès Occidental i el
Barcelonès amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Cerdanyola

De Miguel a Miguel
Un passeig per la vida
de Miguel Hernández
15 de febrer a les 22h
Venda d’entrades:  Ateneu
Lloc: Sala d’art Buigas

XXXIX  Aplec de la Sardana 9 - 10 de març

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

PRIMAVERA 2013
DIUMENGE, 7 D’ABRIL

Agenda



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

FEBRER
9 Rov/Rivera
10 PEREIRO
11 BERTRAN 
12 Hid-Valls
13 SELVA Cerd
14 BOQUET
15 COSTA
16 VALLS
17 Rov/Selv.Ri
18 SANCHEZ
19 COSTA
20 VALLS
21 FERRER
22 GALCERAN
23 Rovi/Ramb

24 ALVAREZ
25 PINETONS
26 ROVIRA
27 MERINERO
28 TOLEDO

MARÇ
1 TORRENTS
2 HIDALGO
3 Rov/Rinc
4 NOVELL 
5 RIVERA
6 PEREIRO
7 BERTRAN
8 Hid-Valls
9 SEVA CERD

10 Rov/Boq
11 ORDIS
12 LLUÍS
13 SELVA RIP
14 SÁNCHEZ
15 COSTA
16 VALLS
17 Rov-Ferrer
18 GALCERAN
19 RAMBLA
20 ALVAREZ
21 PINETONS
22 ROVIIRA
23 Rov/Mer
24 Rov/Toledo
25 TORRENTS

26 HIDALGO
27 RINCON
28 Rovi/Novell
29 Rov/Rivera
30 PEREIRO
31 Rov/Bert

ABRIL
1 Rov/H-Valls
2 Selva Cerd
3 BOQUET
4 ORDIS
5 LLUÍS
6 Rov/Sel. Ri
7 SANCHEZ
8 COSTA

SERVEIS MUNICIPALS
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

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 900 770 077
Servei de gas Butà 93 725 62 77 / 901 100 100
Correus 93 691 37 57
Funeraria Truyols 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 / 

93 692 40 16 / 93 692 58 23

TELÈFONS D’URGÈNCIA

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

93 692 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)
Urgències 93 594 22 16
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 93 581 10 00
Servei Local Català 93 580 27 51
Dones per la igualtat 93 580 13 98
El Safareig 93 580 61 51

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: C/Palau Ausit, 1 93 691 70 59
Merinero: Ctra. Barcelona, 130 93 692 00 21
Rincón: C/Magallanes, 4 93 692 00 86
Selva: C/Calvari, 3-5 93 580 95 23
Toledo: Rambla Sant Andreu 93 692 23 26
Bertrán: C/ Monturiol, 74 93 586 54 26
Boquet: C/ C/ Lluna, 6 93 692 25 90
Costa: C/ C/ Verge del Pilar, 10 93 586 54 26

Telèfon d’atenció ciutadana
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