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La Mostra Internacional de Dansa ha celebrat aquest any la seva trentena edició.

L’empenta de l’Esbart Dansaire Sant Marçal ha permès assolir la fita amb el suport

del públic, que ha seguit amb entusiasme les activitats convocades. L’organització

de la Mostra gaudeix de bona salut i ja anuncia noves edicions d’una de les activi-

tats que projecta Cerdanyola del Vallès arreu del món.

La Mostra ha estat, sens dubte, l’èxit de l’Esbart. Especialment de la seva capacitat

per engrescar altres entitats, la ciutadania i l’administració en un projecte per a

Cerdanyola del Vallès. Una vegada més s’ha demostrat que, quan treballem de

forma conjunta, la satisfacció i l’èxit estan garantits. Felicitats pel 30è aniversari i

molts ànims per seguir fent d’aquesta Mostra un punt de trobada de referència in-

ternacional.
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El passat mes d'abril vàrem aprovar definitivament el pressupost
del 2013. Un pressupost que, juntament amb les ordenances
fiscals, esdevé el més social i progressista de la història de
Cerdanyola. I és que a diferència d'altres administracions, on la
política de retallades de drets i serveis bàsics és la tònica diària,
des del govern municipal  hem fet una aposta irrenunciable pel
que és, sense cap mena de dubte, la nostra prioritat: "el benes-
tar de la ciutadania".

Estem al davant d'un pressupost que aboca el 30 % dels seus re-
cursos a garantir l'atenció i els serveis adreçats a les persones
però,  per sobre de tot, que intenta ajudar a aquelles famílies
que més estan patint l'impacte d'aquesta crisi. És per aquest
motiu que  hem habilitat una partida extraordinària de 300.000
€  destinada a emergències socials i a ajudes per poder fer front
al pagament de l' IBI.

Altre dels objectius bàsics pels que aquest govern treballa és el
de l'ocupació i la lluita contra l'atur. Des de l'any 2011 hem inver-
tit més de 5 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació i,
concretament, enguany s'han destinat 725.000 € per a plans
d'ocupació municipals com ara el d'agents cívics, pintors, treba-
lladors socials o els d'arranjament i millora d'espais públics.
Evidentment aquestes polítiques són petites passes  que no im-
pliquen canvis estructurals ni substancials en el mercat laboral,
però si que representen ajudes d'incalculable valor per a moltes
famílies que lluiten dia rere dia per sortir de la crisi.  

Fa uns dies érem coneixedors que en el mes de juny l'atur havia
baixat a Cerdanyola en 157 persones. No obstant, la dada més
positiva és la que representa la taxa interanual, ja que mentre al
conjunt de la comarca l'atur s’ha incrementat en un 1% els da-
rrers 12 mesos, a Cerdanyola ha baixat un 0,5 % respecte el
2012.  

És cert, encara queda molt camí a recórrer però bones notícies
com aquesta fan veure que un canvi de tendència és possible. Si
seguim treballant junts per Cerdanyola, estic convençuda que
ens en sortirem!

El pasado mes de abril aprobamos definitivamente el presupuesto
del 2013. Un presupuesto que, junto a las ordenanzas fiscales, apa-
rece como el más social y progresista de la historia de Cerdanyola. Y
es que a diferencia de otras administraciones, donde la política de
recortes en derechos y servicios básicos es la tónica diaria, desde el
gobierno municipal hemos hecho una apuesta irrenunciable por la
que es, sin ningún tipo de duda, nuestra prioridad: "el bienestar de la
ciudadanía".

Estamos ante un presupuesto que destina el 30 % de sus recursos a
garantizar la atención y los servicios dirigidos a las personas pero,
por encima de todo, que intenta ayudar a aquellas familias que más
están sufriendo el impacto de esta crisis. Es por este motivo que he-
mos habilitado una partida extraordinaria de 300.000 € destinada a
emergencias sociales y a ayudas para poder hacer frente al pago del
IBI.

Otro de los objetivos básicos por los que el gobierno trabaja es el del
empleo y la lucha contra el paro. Desde el año 2011 hemos inver-
tido más de 5 millones de euros en políticas activas de empleo y,
concretamente, este año se han destinado 725.000 € a planes de
empleo municipales como por ejemplo el de agentes cívicos, pinto-
res, trabajadores sociales o los destinados a la mejora de espacios
públicos. Evidentemente estas políticas son pequeños pasos que no
implican cambios estructurales ni sustanciales en el mercado labo-
ral, pero si que representan ayudas de incalculable valor para mu-
chas familias que luchan diariamente para salir de la crisis. 

Hace unos días conocíamos que en el mes de junio el paro había ba-
jado en Cerdanyola en 157 personas. No obstante, el dato más posi-
tivo es el que representa la tasa interanual: mientras en el conjunto
de la comarca el paro se ha incrementado en un 1% los últimos 12
meses, en Cerdanyola ha bajado un 0,5 % respecto al 2012.

Es cierto, todavía queda mucho camino por recorrer pero buenas no-
ticias como estas hacen ver que un cambio de tendencia es posible.
Si seguimos trabajando juntos por Cerdanyola, estoy convencida
que saldremos adelante!

Pel bon camí Por buen camino

Carme Carmona Pascual

Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Carta oberta
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Àmbit social

Fins al proper mes de setembre les famílies de Cerdanyola amb dificul-

tats econòmiques tindran temps per presentar les sol·licituds per acce-

dir als ajuts econòmics i així poder fer front a les seves responsabilitats

econòmiques amb l’Ajuntament.  

El govern municipal destina 200 mil euros a aquests ajuts i per accedir-

hi es tindrà en compte el nivell de renda i si es tenen càrregues hipote-

càries o no.
Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

de l’Ajuntament fins al 30 de setembre. També es poden fer via telemà-

tica. Les persones que hi optin hauran d’omplir les instàncies de sol·lici-

tud i justificar amb els documents requerits la seva petició. Un cop valo-

rada la documentació, l’ajut podrà suposar fins a un 20 % de l’IBI en cas

de ser acceptada.

El govern municipal reconeix que la ciutadania ha viscut darrerament

una pujada d’impostos en el cas de l’IBI, a causa de la revisió cadastral,

que sembla que vagi en contra de la situació actual que estan patint

molts dels nostres veïns i veïnes. És per això, i amb la voluntat de mini-

mitzar l’efecte dels increments, que s’ha decidit posar en marxa la pos-

sibilitat d’accedir a aquests ajuts.

El govern té molt en compte les persones i en especial, aquelles que pa-

teixen la crisi. Per això, ja és el segon any consecutiu que s’habilita una

partida extraordinària de 300.000 euros, destinada a emergències so-

cials

Ajuts a les famílies per fer front al
pagament de l’IBI

Requisits generals:
Estar empadronat a Cerdanyola abans de l’1 de gener de
2013. 
Ser titular del rebut de l’IBI o viure de lloguer i tenir acordat re-
percutir l’IBI en el pagament del lloguer. 
No pagar IBI per altre habitatge destinat a l’ús propi (es consi-
derarà com a part de l’habitatge habitual fins a 1 pàrking i 1
traster). 
Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 

Rendes
Els ajuts es destinaran a les persones o famílies que la suma
de la seva renda anual i la de les que hi convisquin siguin
iguals o inferiors al barem següent que parteixen de la base
del SMI (per a l’any 2013 correspon a 645,30€/mes): 

a) Beneficiari sense càrregues hipotecàries Límit màxim de
renda (Import anual) 
- Beneficiari                     11.744,46€ 
- Beneficiari + 1 persona 13.551,30€ 
- Beneficiari + 2 persones 15.358,14€ 
- Beneficiari + 3 persones 17.164,98€ 
- Beneficiari + 4 persones 22.585,50€ 
- Per cada persona de més 1.806,84€

b) Beneficiari amb càrregues hipotecàries/
lloguer Límit màxim de renda (Import anual) 
- Beneficiari ... 17.616,69€ 
- Beneficiari + 1 persona .. 20.326,95€ 
- Beneficiari + 2 persona .. 23.037,21€ 
- Beneficiari + 3 persona .. 25.747,47€ 
- Beneficiari + 4 persona .. 31.619,70€ 
- Cada persona de més    2.710,26€

Documentació que cal presentar:
1. Model de sol·licitud de l’ajut econòmic a famílies. Es facilita
a l’OAC – web municipal 
2. Còpia del DNI. Caldrà presentar-la junt amb l’original, per
compulsar-la. 
3. Declaració de la renda presentada a l'Agència Tributària o
certificat acreditatiu de les rendes brutes percebudes durant
l'últim exercici de totes les persones que conviuen a l'habitatge
habitual.
4. Autorització per consultar les dades econòmiques de totes
les persones que conviuen a l'habitatge (model titulat
Autorització dades tributàries) 
5. Certificat de les prestacions/subsidis econòmics per atur o,
en cas de situacions sobrevingudes de detriment d'ingressos
durant l'any 2013, acreditació dels ingressos actuals. 
6. Certificat del banc de les càrregues hipotecàries de l’any en
curs (2013). 
7. Contracte de lloguer on consti que es repercuteix l’import de
l’impost de béns immobles en els rebuts del lloguer. Còpia i ori-
ginal, per compulsar-la. 
8. Revalorització de pensions de l’any actual o certificat de
l’INSS de les pensions que perceben per l’any 2013. 
9. Fitxa del compte bancari (fitxa creditors) o petició de com-
pensació en el rebut de l’IBI. Es facilita a l’OAC – web municipal

Imports dels ajuts econòmics segons els valors 
cadastral de l’habitatge habitual per l’any 2013
Fins a 50.000€  68,00€ 
De 50.000€ fins a 100.000€            88,00€ 
De 100.000€ fins a 150.000€       101,00€ 
De 150.000€ fins a 200.000€       135,00€ 
De 200.000€ fins a 250.000€       169,00€ 
De 250.000€ fins a 300.000€       203,00€
Més de 300.000€                               237,00€

Persones beneficiàries, requisits, documentació 
a presentar i imports dels ajuts
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Àmbit social

"Cerdanyola t'ajuda, beneficia-te'n!"

Les sol·licituds es poden presen-
tar al llarg de tot l'any a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana (OAC) de
l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès. 
L'horari d'atenció al públic de
l'OAC és de les 8:30 a les 19:00
h, de dilluns a divendres. Els me-
sos de juliol i agost, així com en
els períodes de Setmana Santa i
Nadal, l'horari de l'OAC és de les
8:30 a les 14:00 h.
El termini de resolució de les
sol·licituds serà, com a màxim,
de tres mesos des de la seva pre-
sentacióde manera oficial, tot i
que la voluntat de l’Ajuntament
és respondre en menys d’una
setmana. La vigència de l'atorga-
ment de les reduccions per l'apli-
cació de Tarifació Social és d'un
any natural, a comptar des del
primer dia del mes següent de la
data de la sol·licitud.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amplia

i millora la tarifació social, un nou sistema que

implica la reucció de quotes d’alguns serveis

municipals d’acord amb la situació socioeco-

nòmica de les persones i les famílies de

Cerdanyola.
En el segon any de la seva aplicació la tarifació

social abastarà les activitats esportives desen-

volupades a la Zona Esportiva de Can Xarau,

els cursos i activitats formatives de l'Ateneu,

els cursos i activitats formatives de l'Escola

Municipal de Música i la matriculació a les

Escoles Bressol Municipals.

Per informar dels avantatges de la tarifació so-

cial s’ha creat la campanya "Cerdanyola t'a-

juda, beneficia-te'n", que s’ha enviat a totes les

llars mitjançant un tríptic explicatiu.

L’actual situació econòmica de les famílies no

pot esdevenir un fre per poder gaudir de la ciu-

tat, i és en aquest sentit que amb la tarifació

social cada cop més persones podran benefi-

ciar-se dels serveis que ofereix l'Ajuntament.

La tarifació social aplica criteris de progressivi-

tat als preus públics en funció de les realitats

socioeconòmiques i, per tant, implica avançar

cap a un model més just i amb més igualtat

d'oportunitats.

Ajut obert 
a la ciutadania
La tarifació social és oberta a qualsevol per-

sona que reuneixi els requisits establerts a la

normativa aplicable. (veure quadre pàg se-

güent) 

Si es compleixen els requisits establerts, cal

omplir els documents sol·licitats, o bé a través

de la web municipal (www.cerdanyola.cat), o

bé directament a l'OAC. 

Posteriorment s’ha d’anar al departament mu-

nicipal competent de l'activitat municipal per a

la que es vulgui obtenir la reducció de la quota.

Una vegada comprovada la documentació, cal

registrar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

(OAC) de l'Ajuntament.

Amb aquesta campanya l’Ajuntament vol donar a conèixer la tarifació social. Un sistema que
estableix una reducció de les quotes d’alguns serveis municipals en funció de la situació
socioeconòmica de les persones i les famílies.

Més informació:

http://www.cerdanyola.cat
/beneficiat
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Àmbit Social

Què són les reduccions de quotes
per tarifació social?
S'ha establert un règim general de reduccions de la quota d'alguns serveis muni-
cipals per raó de la capacitat econòmica de la unitat familiar de la qual forma
part la persona obligada al pagament.

Qui pot demanar-les?

El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar sempre que única-
ment disposin, a part del domicili habitual (es considerarà com a part de l'habi-
tatge habitual fins a 
1 pàrquing i 1 traster), d'un altre immoble amb un valor cadastral per sota
60.000€.
Els que estiguin empadronats o hagin sol·licitat l'empadronament i que residei-
xin efectivament a Cerdanyola del Vallès en el moment de la sol·licitud.

Cap dels membres de la unitat familiar pot tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès o, en cas que algun membre de la unitat familiar en tingui, adopti

un compromís de pagament de fraccionament del deute.

Com es calcula el percentatge de reducció?

El percentatge de reducció sobre la quota s'estableix en funció dels ingressos
bruts anuals i del nombre de persones que componen la unitat familiar.

Càlcul de la renda per càpita:

Ingressos unitat familiar (1) - Despeses Habitatge (2)
RPC = ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de membres de la unitat familiar (3)

Renda per càpita de la unitat familiar % de reducció a la quota
________________________________________________________

Fins al 80% de l'IRSC (4) 80% de reducció
Fins al 85% de l'IRSC 70% de reducció
Fins al 90% de l'IRSC 60% de reducció
Fins al 95% de l'IRSC 50% de reducció
Fins al 100% de l'IRSC 40% de reducció
Fins al 105% de l'IRSC 30% de reducció
________________________________________________________

(1) Els ingressos de la unitat familiar o de convivència es comptabilitzen bruts.
(2) Les despeses d'habitatge computables seran d'un màxim de 600 € men-
suals o 7.200 € anuals.
(3) Unitat familiar: Grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra rela-
ció estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. 
(4) L'IRSC és l'Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya. Aquesta xifra
es fixa periòdicament per la Llei de Pressupostos de la Generalitat. Actualment
s'aplica la del pressupost de 2012, i és de 569,12 € mensuals o 7.967,73 €
anuals

El càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar i/o de la renda per càpita
pels cursos posteriors es farà en funció de les variacions de l'índex de renda de
suficiència de Catalunya fixat anualment en la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya o normativa que el modifiqui.

Aquestes reduccions es podran aplicar a tots els membres de la unitat familiar,
que així
ho sol·licitin, i per tots els preus susceptibles d'aplicar aquesta reducció que es-
tan especificats a l'annex de tarifes de cada servei.

Les sol·licituds de reduccions de la quota que acreditin circumstàncies particu-
lars excepcionals seran objecte de valoració per part dels serveis socials i es re-
soldran sota informe del mencionat departament.

Instal·lacions de Can Xarau
Abonament familiar anual  

Parella amb fill menor de 14 anys
Preu tarifa 333,41 €/any

(Aplicant reducció per tarifació)
80% de reducció 66,68 € 
70% de reducció 100,02 € 
60% de reducció 133,36 €
50% de reducció 166,71 €
40 % de reducció 200,05 €
30% de reducció 233,39 €

Fitness Gent Gran
Preu tarifa 67,68 €/any

(Aplicant reducció per tarifació)
80% de reducció 13,54 € 
70% de reducció 20,30 €
60% de reducció 27,07 €
50% de reducció 33,84 €
40 % de reducció 40,61 €
30% de reducció 47,38 €                                  

Escola Bressol Municipal
Preu mensual 221,38 €

(Aplicant reducció per tarifació)
80% de reducció 44,28 €
70% de reducció 66,41 €
60% de reducció 88,55 €
50% de reducció 110,69 €
40 % de reducció 132,83 €
30% de reducció 154,97 € 

Escola de Música
Curs  (menys de 18 anys) 188,53 €

(Aplicant reducció per tarifació)
80% de reducció 37,71 €
70% de reducció 56,56 €
60% de reducció 75,41 €
50% de reducció 94,27 €
40 % de reducció 113,12 €
30% de reducció 131,97 €

Alguns exemples de
l’aplicació de tarifació social
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Gestió econòmica

Òptima gestió de 
l’economia municipal
D'on venim i cap a on anem?
Avaluar la situació econòmica d'un Ajuntament sovint depèn de molts fac-

tors i del punt de vista  de l'avaluador. En el cas de Cerdanyola del Vallès s'a-

cumulen un seguit de dades objectives que ens permeten fer l'afirmació

que anem pel bon camí.

Venim d'un pla de viabilitat econòmica 2010-2013 i d'un pla d'ajust aprovat

pel Ple Municipal que ens marquen uns límits i que ens hem proposat com-

plir. 

No és la primera vegada que l'Ajuntament està sotmès a un pla d'ajust, però

la diferència amb altres ocasions és que aquest cop s’està complint. El

2013 és l'últim any d'aquest pla i coincideix amb un dels exercicis en els que

farem una major amortització de crèdits. Això vol dir que reduirem significa-

tivament l'endeutament i les despeses al 2014 que per tant, en els se-

güents exercicis aconseguirem contenir encara més la despesa financera i

l'endeutament.

Aquesta nova  realitat  és la que permet  al govern assegurar la congelació

de l'IBI i garantir les inversions que la ciutat necessita durant els propers dos

anys els propers dos anys. Gràcies, sobretot, a l'esforç que tant la ciutadania

com  l'Ajuntament han fet els anys 2011 i 2012. 

Què cal destacar?
Cal conèixer com es gestionen els ingressos, les despeses, les inversions i

com tenim l'endeutament per a fer-se una idea molt aproximada de la nos-

tra situació actual i la previsible de futur.

Ingressos
La disminució significativa dels ingressos com a conseqüència de la dismi-

nució de l'activitat econòmica i l'incompliment de les transferències com-

promeses per part d’altres administracions, han obligat a preveure la treso-

reria necessària per fer front a les despeses i evitar així problemes futurs.

L’objectiu és poder garantir la qualitat dels serveis públics bàsics i irrenun-

ciables per a la ciutadania. 

L'IBI s'incrementa de mitjana un 6,3%. Tot i ser un increment per sobre del

que es desitjaria, s’ha cregut necessari fer-ho ateses les necessitats del pla

de viabilitat i el pla d'ajust. Coneixedors de l'esforç que suposa aquesta me-

sura s’ha cregut necessari no fer cap increment de l'IBI els propers anys. 

Això serà possible al reduir-se de forma significativa la despesa financera el

2013.

La taxa de recollida selectiva de residus es manté igual i en el 2013 s'aplica

una bonificació del 50% per a comerços i indústries. 

Despeses
El pressupost de despeses parteix de la necessitat de mantenir, i fins i tot mi-

llorar aquells serveis necessaris per a la ciutadania, posant especial èmfasi

en la despesa social, mantenint l'ajut extraordinari a famílies (300.000€)

que ja es va pressupostar l'any 2012 així com el servei d'atenció domicilià-

ria. 

El pressupost també ha de fer front a un increment en la despesa financera

degut a que el 2013 és un any amb importants amortitzacions. Durant

aquest any s'acaba d'amortitzar tres préstecs contractats com a resultat del

Pla de viabilitat aprovat l'any 2010. 

Durant el període 2011-2013 la partida pressupostària que més s'ha reduït

és la de personal, que ha baixat en aquests dos exercicis un 6,5%. Aquesta

reducció ha estat possible gràcies a la racionalització del personal al servei

de la corporació i com a compliment de les mesures recomanades tant en

el Pla de viabilitat com en el Pla d'ajust.

Les inversions
La inversió aposta per la reactivació econòmica.

14,9 milions d'euros per invertir en el període 2013-2015 en tota la ciutat.

D'aquests, 8,5 milions d'euros s'inverteixen en el 2013.

L'endeutament
Aquest apartat mereix una especial atenció atesa la seva importància ja

que condiciona força els altres elements que intervenen en l'economia lo-

cal.

Utilitzant com indicador l'endeutament per habitant (€/hab.) podem conèi-

xer la nostra situació i a més comparar-nos amb altres municipis similars

del nostre entorn més immediat.

Cerdanyola del Vallès està situada en el novè lloc pel seu nivell d'endeuta-

ment per càpita, entre els municipis catalans de més de cinquanta mil habi-

tants.

El deute de Cerdanyola és de 576,33 euros/habitant, una xifra que ens situa

per sota de la mitjana de la província (654,85 €/hab.) i encara més de la

mitjana de Catalunya, situada en 733,03 €/hab. Aquestes dades represen-

ten un immillorable indicador de l’òptima gestió de l’economia municipal.

Ordre Poblacions amb més de Població Deute  relació  
50.000 habitantsdel Vallès Occ.)    (2011) (milers d'euros) deute/habitant

2 Terrassa 214.406 123.723 € 577,05 €
3 Sabadell 206.949            140.898 € 680,83 €
4 Rubí 74.321 56.349 € 758,19 €
5 Sant Cugat del Vallès 84.934 69.699 € 820,63 €

Província de Barcelona 5.522.565      3.616.472 € 654,85 €
Catalunya 7.519.843       5.512.269 € 733,03 €

1 Cerdanyola del Vallès 57.674 33.239 € 576,33 €

Deute per habitant del muncipis de la comarca amb més 
de 50.000 habitants amb les entitats financeres

Aquestes dades únicament ens indiquen un element de la nostra situació econòmica i permeten augurar un bon tancament
econòmic el proper exercici i per tant poder mantenir les polítiques socials i inversores en els pressupostos futurs.
* Quadre d’elaboració pròpia ambdades del Ministeri d'Hisenda.
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FRANCISCO ORTIZ

Ajuts pels que més ho necessiten

MANUEL BUENAÑO

Subidón del IBI y de la piscina can
Xarau

Quiero repetir, los mismos párrafos que mi último artí-

culo por la gravedad de los hechos y una vez que uste-

des ya han recibido los primeros recibos del IBI corres-

pondiente al 2013.

La inactividad del gobierno socialista junto a sus socios

de ICV está repercutiendo desde hace meses en los bol-

sillos de los ciudadanos de Cerdanyola. Por tercer año

consecutivo, ha vuelto a subir de manera escandalosa

el IBI, concretamente otro 7%. Desde que Carme

Carmona y los socialistas gobiernan Cerdanyola, el IBI

se ha incrementado en apenas tres años algo más de

un 20% y está última subida que se ha producido du-

rante estos primeros meses del 2013, se ha producido

sin que a ICV y PSC les importe la situación tan compli-

cada 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 escucho en parte las propues-

tas de subvencionar el IBI, pero se ha quedado corto, ya

que posiblemente pocos ciudadanos lo podrán solicitar.

Les pondré un ejemplo de la propuesta que nos dene-

garon:

Sabemos que los mayores se han convertido en el sus-

tento de muchas familias, que acuden a la pensión del

padre o abuelo jubilado a fin de mes para poder pagar

la hipoteca o sus estudios. Nuestros mayores son el pi-

lar fundamental que mantiene a muchas familias eco-

nómicamente y por ello era necesario que el Gobierno

Municipal aprobará nuestra propuesta: en la que solici-

tamos que aquellos pensionistas que cobren hasta

30.000 euros brutos al año, puedan beneficiarse de la

subvención del IBI para el ejercicio 2013. Pero PSC e

ICV se negaron a ampliar esté abanico. 

Mientras todo esto ocurre, justo esta misma semana,

los ciudadanos de Cerdanyola, usuarios por ejemplo de

la piscina municipal de Can Xarau, recibían una carta in-

dicándoles la subida de los precios públicos por los que,

a modo de ejemplo, un jubilado/a pasará a pagar de

29€ a casi 60€. 

Lo que todos debemos preguntarnos es si este brutal in-

cremento, que recuerda al del IBI, no será el principio de

una subida indiscriminada del precio de los servicios,

instalaciones, etc… municipales, que haga finalmente

pagar a los ciudadanos, como desgraciadamente es

habitual, todos los déficits y deudas responsabilidad del

Ayuntamiento, generados por la ineptitud e irresponsa-

bilidad de políticos y algunos técnicos de nuestro

Consistorio, como ha sucedido con el famoso aval del

PEM Guiera.

Més que mai avui toca estar al costat dels que

més estan patint la crisi. Amb els ajuts econòmics

a les famílies aquest grup municipal no fa un altre

cosa que  ser conseqüent amb el programa amb el

que es va presentar a les eleccions, un programa

d'esquerres bassat amb la justícia social.

Ja fa dos anys es van ampliar les partides destina-

des a Serveis Socials, aquelles que es dediquen a

ajudar directament als que arriben a una situació

d'emergencia i per tant d'exclusió social. I les hem

mantingut i ampliat en anys succesius, sent ara

mateix una part molt important del pressupostos.

També s'ha iniciat una nova linea de subvencions

per aquells que tenint uns ingressos més baixos

puguin fer front al pagament d'impostos com l'IBI

per exemple, els que hi accedeixin els pot repre-

sentar una rebaixa d'aquest impost d'entre un

15% i un 20%. I l'altre part dels ajuts va dirigida als

que fan ús dels serveis públics: també en funció

de la renda familiar es podrà tenir reducció de les

qüotes que poden arribar fins al 80% segons el ni-

vell de renda familiar. L'objectiu d'aquesta darrera

mesura es que ningú deixi d'anar a l'Ateneu, o

deixí de fer esport al Xarau perque hagin dismi-

nuits els seus ingressos. I també que famílies que

per la seva situació econòmica ni es plantegen fer

accitivitats esportives, culturals o educatives com-

plementàries, escola de música p.e. Ho podran fer

amb aquesta possibilitat d'una important reducció

de qüota. 

I els que no entrin en aquests ajuts hem de pensar

que gràcies a la nostre aportació es poden mante-

nir els serveis públics. Com tots sabem, la societat

del benestar es viable per l'aportació que fem tots.

I val la pena, qualsevol ens podem trobar en qual-

sevol moment en una situació difícil. Ara toca més

que mai no deixar ningú enrera. Si la societat no

som capaços de evitar les situacions d'exclusió no

tindrem futur com a tal, no estarem sol.lucionant

problemes amb uns efectes devastadors pel des-

envolupament personal i familiar dels nostres ciu-

tadans. Desde l'Ajuntament hem d'estar atents i

actuar en conseqüencia per mantenir aquesta co-

hesió social, i aquest grup que represento no farà

un altre cosa que proposar les polítiques adients

perque això sigui així. 

SANTIAGO CAYUELA

L’Ajuntament ha de garantir 
l’equitat

A ICV-EuiA creiem que una de les principals responsa-

bilitats dels ajuntaments, com a administració més

propera a la ciutadania, és garantir l'equitat i això

comporta, per una banda, l'accés universal als ser-

veis públics municipals i, tanmateix, establir com a

prioritat màxima, cobrir les necessitats bàsiques per-

sonals en unes condicions dignes.

A ningú se li escapa que les disponibilitats econòmi-

ques de les persones i les famílies tenen un ventall

molt ampli, més encara en aquests moments en que

estem immersos en una crisi econòmica profunda

que no afecta a tothom per igual, sinó que perjudica

en major mesura a qui té menys recursos.

Al nostre municipi hi ha diversos serveis públics bà-

sics, subjectes a preus públics, en l'àmbit educatiu

(escoles bressol, escola de música), cultural (activi-

tats que es desenvolupen a l'Ateneu,..) i esportiu (Can

Xarau,…) que, fins ara, tenien uns preus públics de ca-

ràcter lineal, cosa que comporta una més que possi-

ble exclusió d'una part significativa de la ciutadania,

aquelles persones que tenen una renda poc per so-

bre del llindar que dona accés al sistema de beques,

ajusts o subvencions, però no suficient per fer front al

cost dels preus d'aquests serveis municipals (no po-

dem obviar que el conjunt de les nostres unitats fami-

liars, son usuaris de diversos serveis alhora).

L'aplicació de la Tarifació social, és un gran avenç en

l'equitat, donat que estableix un escalat de preus d'a-

quests serveis, atenent als ingressos de les persones

o famílies, tot tenint en compte d'altres aspectes que

també influeixen en la capacitat d'accedir-hi (cir-

cumstàncies familiars específiques,…).

Tanmateix, tant en el Pressupost 2012, com en el

d'enguany, l'Equip de Govern, d'acord també amb al-

guns grups de l'oposició, hi hem contemplat com a

element important, un Programa específic d'ajuts a

les famílies en diversos camps d'actuació que for-

men part de les necessitats reals a dia d'avui, com els

ajuts econòmics en casos de desnonaments sobre-

vinguts, també per pagar les possibles plusvàlues

que se'n derivin, ajuts a qui té dificultats per fer front

als subministraments bàsics (aigua, llum, gas,…),

ajuts d'emergències socials, ajuts directes a famílies

de cobertura total de serveis complementaris (men-

jadors, casals,…), així com les subvencions que es de-

riven del recentment aprovat Reglament de

Subvencions Municipal per garantir que tota la ciuta-

dania pugui cumplir les seves obligacions tributàries

amb l'ajuntament (impostos,…). 

Tot plegat, amb una dotació pressupostària de 1,1

M€ pel 2013, cosa que garanteix que l'abast dels

ajuts s'ajusti força a les necessitats de la ciutadania

de Cerdanyola.

Opinió



Vivim moments molt dificils. Moltes families de

Cerdanyola estan passant temps molt complicats,

en que l’atur, la baixada dels ingresos i la pujada

dels impostos fa imposible la vida amb normalitat i

dignitat. El govern municipal de Cerdanyola ha ac-

tuat molt negativament augmentant un 7% l´IBI,

que sumat als augments dels darrers quatre anys

sumen un increment de més del 20%. Les famílies

de Cerdanyola no poden suportar aquets augments,

i per aquest motiu ha crescut la morositat i el govern

ha recaudat molt més del previst pel pagament for-

çat de recàrrecs per pagar fora de termini. 

Per paliar una mica aquesta situació s’han imple-

mentat dues mesures, que han tingut el suport de

CiU, que són la tarifació social d’una banda i els ajuts

econòmics a les famílies per poder ajudar a pagar

els impostos per l’altra. Segurement són insufi-

cients, però cal explicar a moltes famílies que en-

cara no els ha arribat la información el dret que te-

nen a acollir-s’hi. 

S’ha aprovat també amb el suport de CiU, una línea

d’ajuts per poder pagar la plus vàlua en els casos d’-

habitatages perduts per dació en pagament o altres

fórmules en que els bancs s’han quedat amb els ha-

bitatges i els ciutadans desnonats han d’assumir el

pagament de la Plus Vàlua.  Des de CiU, però, volem

denunciar la forma restrictiva i plena de traves amb

que el govern municipal està abordant aquesta

qüestió, i que en molts casos significa només l’ajor-

nament del deute i la creació d’una situació poc

clara pels ciutadans que han perdut el seu habi-

tatge.

En aquests moments cal establir partides pressu-

postàries per poder ajudar als qui més ho necessi-

ten, però també s’ha d’evitar pujades desproporcio-

nades d’impostos per la majoria de cerdanyolencs

que no hi poden fer front en aquests moments. No

s’havia d’haver pujat l’IBI un 7%.

ALFONS ESCODA 

No s’havia d’haver pujat 
l’IBI fins el 7%

CARLES ESCOLÀ

Alternatives per caminar cap a un
IBI progressiu

HELENA SOLÀ

La xocolata del lloro

Els ciutadans hem de fer front a una vida diària que

cada cop és més complicada. Estem patint i sent

testimonis d'una progressiva degradació social que

s'està concretant en quadres d'atur de llarga du-

rada, manca d'oportunitats pels joves, depaupera-

ció progressiva dels serveis públics i una important

pèrdua de qualitat de vida.

En un moment tan delicat, agradaria veure com els

polítics apliquen el sentit comú. Per molt que el go-

vern insisteixi, no toca portar a terme obres faraòni-

ques ni mesures populistes que en res contribuiran

a que la gent resolgui els seus problemes. Sense

disposar encara de pressupostos definitius, sabem

que tancar la biblioteca de Ca n'Altimira i reformar

l'ALTIS per encabir-hi una de nova ens costarà més

de 5 milions d'euros.

També sabem que gràcies a la visió de futur dels

nostres polítics, l'operació del Centre Direccional va

suposar la signatura d'un crèdit de 45 milions d'eu-

ros que l'ajuntament no podrà pagar. Sobretot per

que ja estem endeutats.

Durant l'actual mandat s'han tramitat bonificacions

al pagament de permisos d'obres i construccions a

empreses que cotitzen a borsa i declaren quantitat

milionàries de beneficis. L'exemple més sonat, que

no l'únic, va ser l'exempció de 157.234 euros a l'em-

presa SENER, que dit sigui de pas forma part de la

indústria armamentística.

L'actual govern tampoc ha treballat bé les conces-

sions de serveis municipals com la del PEM Guiera.

A quin preu acabarem pagant la seva incapacitat?

Tindrem temps de saber-ho.

Què són els imports destinats com ajuts econòmics

per famílies en contra dels 45 milions que ens hem

jugat al casino del Centre Direccional, els més de 5

milions que costarà el trasllat de la biblioteca, les

bonificacions que el govern atorga a tort i a dret o el

cost que paguem per llençar terra sobre els seus

fracassos?

A nivell de volum, aquests ajuts són molt poca cosa.

La xocolata del lloro. Més si tenim en compte quin

és el moment que estem vivint i fins a quin punt re-

sulta urgent que els polítics es centrin en donar su-

port a aquells que són víctimes de tantes dècades

de malbaratament per part de les administracions.

Cerdanyola del Vallès necessita que el seu govern

recapti i gestioni seguint criteris lògics. El temps de

les rotondes florides i els ponts que no van enlloc ha

passat de llarg. No ens deixem enganyar, els im-

ports que es destinen a ajudar les famílies de la ciu-

tat són terriblement insuficients i mínims enfront

del que es gasta en partides que no tenen una re-

percussió real sobre les persones.

Des del Compromís per Cerdanyola hem donat su-

port a la creació d'una partida pressupostària des-

tinada a obrir una línia de subvencions a l'Impost

de Béns Immobles (IBI). Ho hem fet perquè cal

avançar cap a una fiscalitat més justa, una fiscali-

tat progressiva, i disposar d'una línia de subven-

cions dota l'Ajuntament d'una eina per implantar

criteris de progressivitat fiscal, això vol dir que ca-

dascú aporti a la ciutat en funció de les seves pos-

sibilitats. Sabem que això només és l'inici del

camí, i que caldria anar més enllà, però tot és co-

mençar. També ho hem fet perquè cal ajudar les

famílies amb més dificultats. La crisi econòmica

està tenint un impacte descarnat sobre les classes

més populars en forma d'atur, desnonaments, dis-

minució de la qualitat dels serveis públics... És de

justícia social, i cada cop més urgent, prioritzar les

polítiques socials, entre elles, la rebaixa de la pres-

sió fiscal sobre les classes treballadores. 

A la proposta d'ajuts a les famílies per a l'any

2013 el Compromís per Cerdanyola vam presentar

al·legacions que el govern de Cerdanyola (ICV-EUiA

i PSC) va rebutjar. 

Demanàvem l'increment de la partida pressupos-

tària destinada a aquest ajut fins als 750.000 eu-

ros, un 75% del milió d'euros extres que

l'Ajuntament recaptarà gràcies a la nova pujada

de l'IBI. Ens semblava lògic que aquesta partida

s'incrementés donat que, novament aquest any,

l'IBI ha pujat, acumulant una aberrant pujada al

voltant del 20% en els darrers 3 anys.

També hem posat de relleu que cal canviar l'indi-

cador sota el qual es calculen aquests ajuts que és

el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Creiem

que aquest indicador ha quedat desfasat i per

aquest motiu proposem modificar aquests criteris

per un càlcul de la renda per càpita de la unitat fa-

miliar, un mecanisme que té més en compte la re-

alitat socioeconòmica familiar en relació al seu

nombre de membres.

Alhora, hem de recordar que des del nostre grup

venim posant sobre la taula moltes propostes, pro-

postes agosarades però possibles, per incremen-

tar els ingressos municipals augmentant la pres-

sió fiscal sobre els sectors econòmics

especulatius (com el recàrrec del 50% de l'IBI als

habitatges desocupats o l'eliminació de bonifica-

cions i exempcions fiscals a administracions supe-

riors i altres ens amb capacitat econòmica, com la

UAB, Renfe, Església catòlica...). Per tant, propos-

tes per poder disposar de més recursos per a tirar

endavant més polítiques socials.
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Plans municipals d’ocupació per a 
joves i aturats de llarga durada 

Durant aquest semestre s’han iniciat diverses

actuacions destinades a alleugerir l'atur entre

la població juvenil i els aturats de llarga du-

rada. 

Un d'aquests projectes, emmarcat en el Pla

Metropolità de suport a les polítiques munici-

pals 2012 - 2013, té com a objectiu millorar la

via pública. En marxa des del passat 17 de

juny, ocupa a 7 peons, 9 oficials i 1 coordina-

dor d'obra. Aquest grup de treball està actuant

als barris de Canaletes, Serraperera, Fontetes i

Centre entre d'altres fins al 16 de desembre. 

La nova iniciativa pren el relleu d'una d'ante-

rior, que va ocupar a 11 peons, 11 oficials i 1

coordinador (aquest treballador ha fet aquesta

feina en els dos plans). Van actuar als barris de

Les Fontetes, Serraperera, Banús i Canaletes,

entre el 19 de novembre de 2013 i el 18 de

maig de 2013.

Tots els treballs d'obra a la via pública intenten

donar resposta a les necessitats dels diferents

barris on s'ha d’intervenir.

Neteja de grafits
Aquest mes s’ha iniciat un nou pla de neteja

de grafits a edificis i equipaments públics amb

l’objectiu de millorar la seva imatge i l’ús quoti-

dià per part de la ciutadania. Aquest projecte

ha comportat la contractació d'un oficial de 1a

de pintura i  tres operaris. 

El grup de treball ha començat la seva actua-

ció netejant els grafits del subterrani d'accés

des del carrer d'Adam i Eva a l'aparcament dis-

suasiu de Renfe i segueixen pel carrer d'Adam

i Eva. Aquest pla durarà fins el 31 de desembre

de 2013.

Tasques per a la millora de la
convivència
Coincidint amb l'inici del mes de juliol s’ha po-

sat en marxa un projecte d'agents cívics que

ocuparà 6 persones fins el 31 de desembre. La

necessitat bé donada perquè es considera vi-

tal l'educació cívica de la població. L'àmbit te-

rritorial serà tota la ciutat distribuïnt-se per zo-

nes al llarg de les quinzenes i desenvoluparan

les tasques en espais públics com ara parcs,

carrers, places, mercats, àrees comercials, fi-

res, etc. També realitzaran tasques de sensibi-

lització i d'informació a les associacions, als

comerciants i a les escoles de la ciutat.

Segueix la millora de carrers i places
L’Ajuntament, amb la col·laboració de les persones dels plans d'ocupa-

ció, treballen per millorar l'espai públic de la ciutat. Reparant el que es

trenca, refent voreres, eliminant barreres arquitectòniques, vetllant pel

mobiliari públic i fent moltes altres feines perquè tothom gaudeixi de

l'espai comú.

Les actuacions més destacades dutes a terme els darrers mesos han

estat arreglar un espai del carrer Pineda, situat davant la Plaça

Velázquez, al barri de Les Fontetes. 

Aquest treball s'ha complementat amb una tasca diària a la via pública

arreglant els desperfectes que s'hi troben.

Les persones que participen als Plans d'Ocupació estan treballant a la

Carretera de Barcelona, arreglant la vorera. Tenen previst actuar al
Passatge de la Telefònica i adobar-lo, perquè està en mal estat. Al ca-

rrer Reis s'han arreglat totes les voreres i s’han fet accessibles per a per-

sones amb mobilitat reduïda els passos per a vianants des del Pla de

les Alzines fins a Ramon Cases.

S'està treballant també al carrer Roure, molt malmès. Equips de treball

l'adoben i solucionen els problemes produïts pels arbres. També s'actua

al carrer  Diagonal, refent les voreres. Un cop s'acabi, s'adaptaran els

passos de vianants per a les persones amb mobilitat reduïda en el tram

comprès entre Diagonal i Avinguda Roma.

La neteja de grafits, al carrer d'Adam i Eva, és un altre dels treballs que

es estan fent. Paral·lelament també s'actua als carrers Frederic Puig i

Sant Ramon, netejant parets i traient publicitat enganxada.

D’altra banda s’estan repassant i pintant els fanals de la ciutat. En con-

cret, actuen al segment inferior fent una capa de pintura especial per

evitar la corrosió del material.

Un dels plans d’ocupació es destina a la neteja de grafits a diferents zones de la ciutat

Arranjament de voreres al carrer Diagonal
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Barris

Treballant per la cohesió i la 
convivència als barris

L’Ajuntament ha iniciat una nova metodologia

de treball amb l’objectiu d’unir els esforços de

tots els estaments implicats en la seguretat i

la prevenció amb el veïnat dels barris per tro-

bar solucions que permetin una òptima convi-

vència.

Reunió amb els veïns del carrer
de Sant Ramon 
L’Ajuntament, Policia Local, Mossos

d’Esquadra i l’entitat veïnal de Sant Ramon s’-

han reunit amb l’objectiu d’iniciar un procés de

treball compartit entre l’administració local i el

veïnat.

A la reunió van participar responsables munici-

pals i representants dels Mossos d’Esquadra. 

Es va definir la voluntat d’establir un pla de tre-

ball per la millora de la convivència al barri i la

conciliació d’activitats d’oci amb el lleure i des-

cans dels veïns.

L’entitat veïnal va manifestar les seves queixes

i demandes sobre les problemàtiques del barri

als representants de l’administració.

Per part municipal es va destacar la necessitat

de comentar i objectivar al màxim cadascuna

de les demandes per poder fer-hi front, esta-

blint de manera concreta i eficient l’actuació a

fer.

Un dels objectius d’aquesta metodologia de

treball és arribar a acords concrets. Per aquest

motiu les parts s’emplaçaren al mes de setem-

bre per fer una nova reunió, per analitzar les di-

ferents realitats d’oci al barri.

Reunió de treball amb els veïns de
La Farigola
La comissió de treball creada per analitzar i re-

soldre les problemàtiques del barri segueix el

calendari establert. S’ha celebrat una tercera

reunió amb la participació de responsables

municipals, representants de l’entitat veïnal,

Policia Local i Mossos d’Esquadra. En aquesta

tercera reunió i com a novetat, assistiren  re-

presentants de la discoteca propera.

A la reunió es va parlar de la necessitat de defi-

nir i coordinar actuacions per a millorar i

pal·liar els efectes del trànsit d’usuaris des de

l’estació de Renfe fins a Polizur.

Es va posar de manifest la necessitat d’actuar

en punts concrets per evitar els actes vandàlics

que perjudiquen la ciutat en general i el veïnat

de la zona en particular, i cal seguir treballant

per millorar la comunicació entre els residents

al barri i els cossos de seguretat. 

D’aquesta manera es poden planificar actua-

cions millor dirigides, que solucionin els pro-

blemes detectats.

D’altra banda, les mesures de neteja impulsa-

des a proposta del veïnat es valoraren positiva-

ment.

La propera tardor s’inicien 
els treballs a Cerdanyola 2.000
L'Ajuntament, conjuntament amb el veïnat, afronta la necessitat de re-

modelar i millorar els espais comuns de Cerdanyola 2.000, resolent les

deficiències estructurals que perjudiquen les persones residents.

A l'octubre-novembre començaran els treballs de la 1a fase de millora

del barri de Cerdanyola 2.000.

S'actuarà a la zona després d'haver dut a terme un procés participatiu

amb el veïnat. En concret, s'actuarà sobre el clavegueram de la zona per

evitar els problemes de desbordaments i inundacions quan plou molt i

les clavegueres actuals no poden absorbir el cabal d'aigua.

Paral·lelament es treballa en la 2a fase de les actuacions al barri. Abans

de l'agost es farà una reunió dels tècnics municipals amb la junta de la

Plataforma Cerdanyola 2.000 i la junta de l'entitat veïnal Serraperera.

L'objectiu és treballar sobre un esborrany dels projectes de remodelació

de les places interiors del barri.

Aquesta fase es treballarà d'una manera molt similar a la primera. En

un primer moment es mantindran reunions amb les juntes.

Posteriorment es convocarà al veïnat i presidents d'escala per ensenyar-

los els esborranys de modificacions perquè aportin idees, suggeriments

i propostes.

El procés participatiu ha de finalitzar el setembre. Un cop enllestit, l'e-

quip redactor dibuixarà el projecte consensuat.

Carrer de Sant Ramon i barri de La Farigola, dues de les zones on s’han iniciat reunions per tal de fer front a la millora de la convivència
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Medi Ambient

Cerdanyola opta a un ajut europeu per a
la recuperació ecològica del riu Sec

L’Ajuntament ha presentat a la Unió Europea la

sol·licitud d’un ajut econòmic per tal de procedir

a la millora de l'estat ecològic del riu Sec al mu-

nicipi de Cerdanyola, mitjançant la naturalitza-

ció, recuperació i millora del riu Sec.

L'objectiu és aconseguir transformar un curs

d'aigua degradat en un riu naturalitzat, amb to-

tes les connotacions ecològiques, ambientals i

socials que se'n deriven. Es pretén fer actua-

cions per millorar la qualitat de l'aigua i incre-

mentar la biodiversitat de fauna i flora del riu.

Per aquesta raó la proposta s'ajustaria al com-

ponent  europeu LIFE+ Naturalesa i

Biodiversitat. 

Descripció dels treballs a realitzar
La consecució d’aquest ajut es traduiria en un

seguit de treballs per aconseguir la naturalitza-

ció del riu que pasarien per:

- Eliminació canal aigües altes i zona de lamina-

ció al Passeig de la riera

- Treure el canal d'aigües baixes. Retirar l'esco-

llera i deixar el riu circular de forma natural.

- Creació de zones de ràpids al pont de Santa

Anna i al tram final amb l’eliminació dels salts

d'aigua que hi ha, creant una zona de ràpids per

evitar els desnivells.  

- Construir estructures de defensa del marge.

Construccions per evitar que l'aigua erosioni

el canal d'aigües altes als marges del riu  

- Creació d'aiguamolls en la zona de deflec-

tors.

- Construcció d’espigons i deflectors com a

protectors d'infraestructures  per gestionar l’e-

rosió i la sedimentació

- Instal·lació de cribes als col·lectors per evitar

la sortida de flotants quan hi hagi avingudes.

- Implantació de comunitats vegetals amb tèc-

niques de bioenginyeria i plantació d’una zona

d’herba en fibra i plantació d’arbustos de dife-

rents tipologies en diferents punts del recorre-

gut del riu.
L'inici del projecte seria 1 de setembre de

2014 i el final està previst a finals del 2018.

Finançament
El projecte està pressupostat en un total de

2.760.245 € que es finançarà mitjançant les

aportacions de la Unió Europea i amb la partici-

pació de les següents entitats: Naturalea SL.,

Consorci per a la Defensa de la conca del riu

Besos, CSIC, Departament d’Ecologia de la UB  i

Col·lectiu La Vola

L'Ajuntament actuaria en aquest cas com a be-

neficiari coordinador, raó per la què seria qui

sol·licita l'ajut per import de 1.376.146 € a la UE

si bé, d'aquest import només seria beneficiari

de la quantitat de 508,882€ havent de posar

idèntica quantitat del pressupost municipal pels

anys successius.

L’objectiu és aconseguir

transformar un curs d'aigua 

degradat en un riu naturalitzat
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Protecció civil

Activat el dispositiu de prevenció
d’incendis forestals

El dispositiu necessari a la ciutat i el seu terme

municipal per afrontar amb èxit la campanya

d'estiu 2013 ja està en marxa.

Les precipitacions dels últims mesos han afa-

vorit el creixement de molta vegetació que en

cas d'una onada de calor molt forta, podria ser

fàcilment inflamable.

El Servei de Protecció Civil de Cerdanyola fa

una tasca d'informació i prevenció a la ciutat.

S'encarrega de rebre i processar tota la infor-

mació que arriba des del CECAT (Centre de

Coordinació Operativa de Catalunya) de la

Generalitat de Catalunya. Paral·lelament vetlla

per l'acompliment dels plans d'autoprotecció

de les urbanitzacions del terme municipal i

comprova la localització i correcte senyalitza-

ció dels hidrants que, en cas de necessitar-los,

hauran de subministrar aigua als serveis d'e-

mergència.
En qualsevol cas, l'Ajuntament de Cerdanyola

del Vallès fa una crida a la població perquè

col·labori activament aquest estiu en la preven-

ció d'incendis forestals. Demana que si s'ob-

serva algun indici de fum, es comuniqui imme-

diatament al telèfon 112.

Parc de Collserola 
El Parc de Collserola, una part del qual està

ubicat al terme municipal de Cerdanyola del

Vallès, també té activat un dispositiu de pre-

venció d'incendis que compta amb una vigilàn-

cia dels guardes del parc, policies locals, mos-

sos d'esquadra i agents rurals. 

Des del mes de juny s’han situat vigilants en

13 punts estratègics del parc, 12 dels quals

són torres de guaita, comunicats per ràdio

amb els bombers i també amb la Policia Local

de Cerdanyola del Vallès. 

El territori forestal de Cerdanyola del Vallés

afectat pel dispositiu de prevenció d'incendis

és de 3.124 ha., de les quals 2.794 ha. corres-

ponen al Parc de Collserola i 375 ha. a la Serra

de Galliners.

Prevenció durant tot l'any 
La prevenció per evitar incendis forestals ja es

va iniciar el passat hivern amb l’obertura de la

nova franja de protecció contra incendis fores-

tals de Can Cerdà. Aquest any el traçat de la

franja s'ha modificat a fi d'ajustar-se a la franja

de la urbanització segons el plànol de delimita-

ció de les urbanitzacions, les edificacions i les

instal·lacions. Els treballs executats van consis-

tir en el desbrossat del sotabosc, la poda de la

vegetació arbòria i la tallada d'alguns arbres,

en una franja de vinticinc metres d'amplada al

voltant dels habitatges.

Prohibició d'encendre foc 
Durant el període de prohibició d'encendre foc,

es persegueix totes les cremes no autoritzades 

També es fan actuacions sobre la vegetació,

retirant arbres caiguts, realitzant tasques de

manteniment de franges de protecció en les

zones urbanitzades i altres de protecció d'in-

cendis. La brigada municipal treballa en el des-

brossat de diverses zones de la ciutat, esta-

blint marges de seguretat entre la vegetació i

els habitatges. És el cas de Can Cerdà,

Montflorit, carrer Còrdova, zona del Bosc

Tancat, entre d'altres. També s’han netejat ma-

tolls i vegetació excessiva que posin en perill

zones urbanes. La feina continua al barri de

Montflorit i a la Ronda de Serraperera, fent fei-

nes de desbrossat i neteja d'arbustos.

Des de l’Ajuntament es fa
una crida a la ciutadania
perquè col·labori activament
en la prevenció d’incendis
forestals. Si s’observa algún
incendi o indici de fum cal
trucar immediatament al
número de telèfon 112
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Protecció civil

Si l'incendi arriba a casa vostra

Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les
indicacions de les autoritats.
Si us fan desallotjar, tanqueu els
interruptors de la llum i del gas, agafeu allò
imprescindible (documentació, diners i
medicaments) i marxeu on us diguin els
serveis de seguretat.
Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins,
tanqueu portes i finestres i tapeu qualsevol
forat.
Ompliu d'aigua la banyera i les piques,
ruixeu d'aigua les portes i les finestres i
col·loqueu tovalloles molles sota les portes.
Tanqueu tots els subministraments de
combustible i protegiu-vos amb roba de
cotó o de llana. Si hi ha molt de fum, deixeu
els llums encesos i respireu arran de terra.

Si l'incendi us sorprèn al bosc 
o a camp obert

Si un incendi us sorprèn a camp obert,
allunyeu-vos-en en direcció oposada al vent
i, si podeu, entreu en zona ja cremada.
Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per
evitar el fum. No us refugieu en pous ni en
coves. A prop del mar o de rius, acosteu-vos
a l'aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins.
Si sou al cotxe, atureu-vos en un lloc
protegit, tanqueu les portes i les finestres i
atureu la ventilació del cotxe.
Enceneu els fars perquè us puguin trobar
enmig del fum.

Consells en cas d’incendi

Sempre que detecteu un incendi forestal:

Truqueu immediatament al telèfon d'emergències 112
Seguiu les indicacions donades per les autoritats.
Escolteu la ràdio per informar-vos de la situació i de què cal fer

112
Emergències
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Urbanisme/Seguretat Ciutadana

Carrers i places del Parc de l’Alba 
estrenen noms
L’Ajuntament ha aprovat de forma definitiva la denominació de nous ca-

rrers al Centre Direccional Parc de l'Alba proposada per la Comissió de

Nomenclàtor. 

Sortint de Cerdanyola del Vallès direcció Sant Cugat del Vallès per la BP-

1413 arribem a la rotonda prèvia al Sincrotró Alba. Si agafem la pri-

mera sortida de la rotonda direcció a la Universitat Autònoma de

Barcelona, anirem per l'Avinguda de la Ciència i just a la dreta ens tro-

bem la Plaça de Xercavins. Seguint per l'Av. De la Ciència direcció UAB

creuarem el Carrer Creu Casas i Sicart. D'altra banda, si optem per pren-

dre la segona sortida de la rotonda abans esmentada ens incorporarem

al lateral de la carretera o Camí Ral; seguint per aquest passarem per

davant el Sincrotró i després podem girar a la dreta per entrar al Carrer

de la Llum. 

Plaça de Xercavins, Avinguda de la Ciència, Carrer de la Llum, Camí Ral

i Carrer Creu Casas i Sicart són els noms escollits per la Comissió de

Nomenclàtor i aprovats per la Junta de Govern Local per denominar al-

guns dels nous carrers que conformen el Centre Direccional Parc de

l'Alba. 

La Comissió de Nomenclàtor, formada pels portaveus dels grups muni-

cipals, l'alcaldessa, que actua com a presidenta, i dues persones de re-

conegut prestigi com Monserrat González Felip i Miquel Sánchez

González, va escollir els noms d'una llista facilitada per una Comissió

Tècnica de Treball, que alhora es va basar en criteris com la toponímia,

personalitats de la ciutat, personalitats dels Països Catalans i equilibri

home-dona per buscar possibles noms. La Comissió de Treball, a banda

de Montserrat González i Miquel Sánchez, també l'han format dos tèc-

nics de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Qualsevol ciutadà o ciuta-

dana que ho cregui oportú també pot fer arribar propostes de noms per

a nous carrers presentant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

L’Ajuntament millora les 
comunicacions d’emergència
La Policia Local disposa de nous equipaments de comunicacions inte-

grats a la xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta ma-

nera es dóna compliment a un acord subscrit entre el municipi i el

Departament d’Interior del govern català segons el qual la Policia Local

podria emprar aquest sistema de comunicacions d’abast nacional i que

aplega els Mossos d’Esquadra i diversos serveis d’Emergències i Policies

Locals del país.

Per poder emprar la xarxa RESCAT s’ha canviat l’actual sistema de comu-

nicacions analògic per un de nou digital. Ha calgut una inversió municipal

per disposar dels nous equipaments digitals.

Què és la Xarxa Rescat?
Rescat (Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya) és

una xarxa de radiomòbil, destinada a cobrir les necessitats de comunica-

ció dels serveis d'emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i

d'altres administracions locals.

La finalitat d'aquest sistema és millorar el rendiment, l'eficàcia i l'opera-

tiva de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit.

Quins són els seus avantatges?
La xarxa Rescat constitueix un sistema integrat de comunicacions que fa-

cilita la coordinació entre els col·lectius d'emergències. A diferència de la

telefonia mòbil, Rescat pretén arribar a tots els indrets on siguin necessà-

ries les comunicacions de seguretat, tant a nuclis de població com a la

resta de territori rural i aporta un grau de fiabilitat major, per garantir la

disponibilitat del servei en tot moment i especialment en situacions d'e-

mergència.

Cobertura òptima de tot el municipi
La nova xarxa de comunicacions permetrà cobrir sense problemes tot el

terme municipal. A més, i donades les característiques de la xarxa RES-

CAT, si s’organitzen operatius conjunts amb els Mossos d’Esquadra o s’ha

d’intervenir en accions amb la participació d’altres sistemes d’emergèn-

cies o altres Policies, es treballarà amb la mateixa xarxa, coordinada per

la Generalitat de Catalunya.

Quines són les seves principals característiques?
La xarxa Rescat està basada en una nova tecnologia que permet diverses

comunicacions simultànies en una mateixa zona i garanteix la seguretat i

la confidencialitat en les transmissions de veu i dades gràcies a la autenti-

cació i el xifrat. Destaca la possibilitat de tenir localitzats tots els terminals

i vehicles equipats d'emissores, mitjançant un sistema GPS, cosa que per-

met visualitzar en tot moment, on són cadascuna de les unitats operati-

ves.

Els principals usuaris de la xarxa Rescat són per tant, Mossos d'Esquadra,

Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Guàrdia Urbana de

Barcelona, Servei d'Emergències Mèdiques, Agents Rurals, Agència

Catalana de l'Aigua, Direcció General de Protecció Civil, policies locals i els

serveis de protecció civil de tots els ajuntaments sense policia local.

Plànol de la zona on s’ha donat nom a nous carrers

Nous equips digitals per a la integració en la xarxa de comunicació RESCAT
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Educació/Serveis socials

Passejades 
de la gent gran

Bona participació
als casals d’estiu 

El cicle de passejades per a la gent gran de la ciutat ha tancat el primer se-

mestre amb una sortida des de l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès fins el

Museu de Ca n’Oliver on es va visitar el planetari mòbil que hi havia

instal·lat de forma temporal.
Durant els primers sis mesos del 2013 han participat un total de 196 per-

sones en el cicle de passejades i aquestes han pogut visitar diferents in-

drets del Vallès com la masia de Can Coll, el Castell de Sant Marçal o el

Monestir de Sant Cugat del Vallès, entre d’altres.

El cicle de passejades culturals i de coneixement de l’entorn per a la gent

gran és un projecte organitzat amb l’objectiu de promoure l’exercici físic

entre la gent gran per afavorir el benestar físic i psíquic alhora que es co-

neix el patrimoni cultural i els recursos del municipi. En aquesta ocasió, el

disseny de la programació s’ha dut a terme amb la col·laboració dels

Ajuntaments de Ripollet i Sant Cugat del Vallès amb la finalitat de desco-

brir nous indrets molt propers a Cerdanyola del Vallès i que poden ser d’in-

terès general.

Els casals d’estiu de l’Ajuntament de Cerdanyola compten amb la partici-

pació de més de 300 infants que treballen la cultura tradicional i la festa

major amb la participació de les entitats col·laboradores com la colla de

Diables de la ciutat, els Gegants o els Bastoners, entre d’altres.

Enguany, s’ha incrementat els recursos destinats als casals amb l’objec-

tiu de possibilitar una major participació. Per això, i com a novetat, s’han

ofert beques de menjador i de canguratge, en l’horari comprés entre les

14 i 17h. Aquesta nova proposta és fruit del treball conjunt de diversos

serveis de l’Ajuntament. Enguany, les activitats dels casals es fan a tres

escoles del municipi: Carles Buigas, Serraperera i Sant Martí.

Valoració positiva de les persones
usuàries de les aules d’estudi nocturn

L’Ajuntament valora positivament les dades d'ús de l'Aula d'Estudi

Nocturn, habilitada entre el 15 de maig i el 29 de juny a les dependèn-

cies de la Biblioteca de Ca n'Altimira.

En aquest període s'han registrat 660 assistències a aquest servei, que

ha funcionat de dilluns a divendres de 21h a 1 de la matinada i els dis-

sabtes, de 16 a 20h. Les persones assistents han omplert unes enques-

tes sobre el servei, que es buidaran per extraure, si s'escau, elements

que permetin millorar-lo. 

Les primeres dades mostren la satisfacció pel servei que s'ofereix a

l'Aula d'Estudi Nocturn. Indiquen que hauria de funcionar regularment,

no només en períodes d'exàmens. Hi ha estudiants que no disposen

d'un espai adequat a les seves llars i valoren el servei d'aula d'estudi

perquè els permet treballar en les millors condicions. S'aprecia també

demandes per repensar els dies de funcionament del servei. Els diven-

dres davalla l'assistència de persones usuàries. Per contra, són nombro-

ses les demandes perquè l'aula d'estudi funcioni els diumenges per la

tarda, en un horari semblant al dels dissabtes. 

La voluntat del govern municipal és la de seguir oferint aquest servei,

amb els reajustaments que calguin. Amb la perspectiva que la ciutat

disposi d'una nova Biblioteca Central, el projecte executiu del nou equi-

pament contempla una Aula d'Estudi d'accés independent a la resta de

la dependència. Equipada convenientment, s'estudia la manera perquè

les persones usuàries puguin gestionar-se l'accés utilitzant targes

intel·ligents, amb un sistema semblant a l'emprat als bucs d'assaig del

Casal de Joves. 

La recuperació de les Aules d’estudi nocturnes ha suposat establir fiins

ara dos períodes de funcionament, entre el 7 i el 31 de gener i el 15 de

maig i el 29 de juny.

Es comptabilitzen 660 assistències en el període comprés entre el 15 de maig i el 29 de
juny a l'aula d'estudi nocturn. Les persones usuàries manifesten majoritàriament la seva
satisfacció pel servei. 

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

Algunes de les persones participants

Visita de l’alcaldessa, Carme Carmona i de la regidora Carme Arché a un dels Casals
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Solidaritat

El menjador Amics de Mossèn Rosell
es trasllada a Serraperera 

El Despulla’t recull
cinc contenidors 
d’aliments

El menjador social dels Amics de Mossèn

Rosell es traslladarà a les dependències de

l'antic col.legi Saltells, al carrer Canàries de

Serraperera, a finals de l'estiu. El canvi perme-

trà atendre un major número de persones i

millorar les condicions de treballs del perso-

nal voluntari. 

En els dos anys i mig d'existència del menja-

dor solidari de l'Associació d'Amics de Mossèn

Rosell al carrer de Les Vinyes, els voluntaris

d'aquesta entitat han servit 9.000 àpats. D’un

únic que es va atendre el primer dia s’ha pas-

sat a una mitjana d'un torn i mig de menjars,

amb puntes de fins a 29 usuaris en un sol dia i

tot això en un espai de reduïdes dimensions.

El nou local permetrà atendre 35 persones

cada dia.

Les instal.lacions, cedides per l'Ajuntament

de Cerdanyola, van acollir en el seu moment

les cuines dels menjadors escolars de la ciu-

tat. Per tant, en principi, estan ben preparades

per la nova finalitat, però és un espai que re-

quereix de rehabilitació. El nou local estarà

adaptat per a persones discapacitades i

comptarà també amb un espai de neteja per

als usuaris.

Les obres es faran a l'estiu, intentant tancar

els mínims dies possibles, i l'associació es-

pera aconseguir donacions de la societat civil

cerdanyolenca per costejar la reforma.

La cançó “Despulla't per Cerdanyola” i la coreografia creada per ballar-la van ser el

gran reclam per recollir fons econòmics i aliments per les entitats locals de bancs d'a-

liments i rebost solidari. En total es van recaptar 5 contenidors d’aliments que es re-

partiran entre Creu Roja, Amics de Mossèn Rosell, Càritas i Església Evangèlica.

Aquesta canço composta per Víctor Figueroa va ser el plat fort de la jornada. 

El ball es va gravar i les imatges s'editaran per realitzar un vídeo juntament amb tot el

mateial que Veus Sense Fronteres ha anat enregistrant en aquests mesos de cam-

panya.

L’Ajuntament valora molt positivament la resposta de la ciutadania i de les entitats

davant de les activitats de caire solidari a Cerdanyola. A més, es demostra que gràcies

a haver mantingut el pressupost i la col·laboració de les associacions del tercer sector

es van cobrint part de les necessitats de moltes famílies en situació difícil.

La tasca que fan aquestes entitats dia a dia és un exemple del compromís amb aque-

lles persones que més ho necessiten.

Gràcies a la participació ciutadana, un any més el Mulla’t

per l'Esclerosi Múltiple ha tornat a ser un dels actes solida-

ris més importants a Cerdanyola i al conjunt de Catalunya.

Un total de 6 piscines de Cerdanyola van ser l’escenari d’a-

questa mostra de solidaritat.

En total, a la ciutat es van aconseguir recaptar 1.380 euros

per la venda de marxandatge i els donatius de la ciutada-

nia. Es van nedar 140.045 metres solidaris i 242 persones

van saltar conjuntament al punt del migdia com a mostra

de solidaritat amb els afectats.

Enguany, a més, ha estat molt especial, perquè la cam-

panya ha celebrat el seu vintè aniversari. La campanya a ni-

vell de Catalunya ha passat de 67 piscines participants en

la primera edició a les 620 del 2013, nedant més de

40.000km, equivalent a fer la volta al món.

El Mulla’t omple
les piscines de
la ciutat

Instal·lacions de l’antiga escola del carrer de Canàries on es traslladarà el menjador solidari

Un moment de la 

coreografia de la cançó

Despulla’t que va tenir

lloc a la plaça de 

l’Abat Oliba

Moment abans de la capbussada a la piscina de Can Xarau
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Promoció econòmica

L’Associació Àmbit B30 fixa el full 
de ruta per als propers mesos

L’Associació Àmbit B-30 ha fixat el full de ruta

per als propers mesos i els primers passos a

seguir per desenvolupar els nous projectes.

Pel que fa al calendari de reunions de la

Comissió Executiva, s’ha establert mantenir la

periodicitat de les reunions amb caràcter bi-

mensual. 

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona,

va destacar que “sumar dóna oportunitats i

això és precisament el que fa la B30; sumar

l’àmbit públic i el privat per convertir el nostre

territori en una zona amb moltes potenciali-

tats per sortir de la crisi”. 

Altres aspectes destacats de la reunió van ser

les peticions d’adhesió a l’Associació Àmbit

B30 de l’Agència per la Competitivitat de

l’Empresa de la Generalitat de Catalunya,

ACC1Ó, l’Ajuntament de Polinyà, la Unió de

Polígons Industrials de Catalunya i el Parc del

Sincrotró Alba, la incorporació de les quals

passaran a l’aprovació definitiva del Consell

General de l’Associació.

La reunió, que es va fer a l’Ajuntament de

Mollet, va estar presidida pel seu alcalde i pre-

sident de l’Associació Àmbit B30, Josep

Monràs, i va comptar amb l’assistència dels in-

tegrants de la Comissió Executiva: les vicepre-

sidentes del bloc d’Ajuntaments i

Administracions Públiques, Carme Carmona i

Isabel García (alcaldessa de Santa Perpètua

de Mogoda) i el Tinent d'alcalde d'Economia,

Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Sant

Cugat, Carles Brugaroles, en representació de

l’alcaldessa, Mercè Conesa.

També va assistir el representant del bloc

d’Universitats, Manel Sabés (vicerector de

Relacions Institucionals i de Territori de la

UAB); el representant del bloc de Centres de

Recerca i Parcs Tecnològics, Xavier López (di-

rector general de la Fundació Ascamm); el vi-

cepresident del bloc d’o rganitzacions sindi-

cals, Enrique Rodríguez; el vicepresident del

bloc d’Organitzacions Empresarials, Ramon

Alberich; i el secretari de l’Associació Àmbit

B30, Joan Carles Sánchez (alcalde de

Sabadell). 

Premis a l'alumnat emprenedor

Un total de 65 estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 1r

de Batxillerat d'Economia de cinc centres edu-

catius de la ciutat, Banús, Gorgs, Pere Calders,

Forat del Vent i Escola Montserrat van assistir al

lliurament de diplomes i premis del Concurs

d’Idees Innovadores Empresarials per a joves

Can Serraperera adreçat a estudiants del muni-

cipi.

Els premiats
Així, el primer premi de 3r i 4t d’ESO va ser per

al projecte titulat Babuseck, realitzat per Javier

Barraso i Nacho Ros, de l’institut Banús. Es

tracta de la creació d’unes sabatilles d’estar per

casa que es col·loquen a sobre de les sabates (a

través d’un sistema d’anellatge i material aï-

llant) per evitar embrutar el terra, podent-se fer

servir també sense sabates.

El primer premi de 1r de Batxillerat d’Economia

se’l va emportar el projecte titulat Nature

Cerdanyola, de Carlos Aranda, Iván Rodríguez i

Álvaro García, alumnes de l’institut Gorgs. Es

tracta d’una empresa dedicada al conreu i dis-

tribució de productes ecològics en els terrenys

de Cerdanyola en la qual tots els seus treballa-

dors seran persones aturades. També hi haurà

un menjador social gestionat per l’empresa per

donar de menjar als col·lectius en greu situació

econòmica a un preu simbòlic. I la resta es dis-

tribuirà a través d’una cooperativa pels comer-

ços locals de la zona.

El segon premi de 3r i 4t d’ESO va ser pel pro-

jecte titulat Diferent City, realitzat per Paula

Navarro, Júlia Escarré i Vanessa Simón, de l’ins-

titut Gorgs. Es tracta d’un hotel ambientat en di-

ferents ciutats del món amb tecnologia 4D que

permetrà viure experiències gairebé reals.

El segon premi de 1r de Batxillerat d’Economia

se’l va endur el projecte Capa terapèutica per a

animals, dels alumnes Victòria Vázquez, Jéssica

Villacañas i Jasmina El Haddadi, de l’institut

Banús.

Reunió celebrada a l’Ajuntament de Mollet Foto de família dels participants

L’alumnat participant posa junt a les autoritats presents a l’acte d’entrega de diplomes als jardins del Museu de Ca n’Ortadó
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El grup Catalònia promou Dreams,
per somiar a 40 metres d'alçada
L’estimulació sensorial i cognitiva, la cohesió, el treball en equip i el

repte compartit són alguns dels valors d’aquesta experiència que apro-

fundeix en el vincle emocional entre les persones amb necessitats es-

pecials i els seus terapèutes. Per al director general del Grup Catalònia,

el doctor Joaquim Serrahima, "és tot un exemple de superació que per-

met afrontar el futur per damunt de les incerteses i desencisos del pre-

sent i suposa un abans i un després en les activitats del Grup

Catalònia".
L'experiència s'emmarca en el projecte Dreams, orientat a promoure

canvis motivacionals de caràcter psíquic i físic en les persones amb ne-

cessitats especials. Un projecte que pretén aprofundir en el vincle emo-

cional entre les persones amb necessitats especials i els seus terapèu-

tes.

La xarxa humana suspesa a gran alçada és un espectacle ja habitual de

La Fura, però que en estar protagonitzada per persones amb discapaci-

tats intel·lectuals era tota una incògnita que depenia absolutament de

l’emoció pura dels seus protagonistes. Una emoció que ha esdevingut

felicitat pel que estaven realitzant. 

Els representants de La Fura defensen una creació artística que fugi

d’allò purament estètic i intel·lectual i que estigui més estretament vin-

culat a les emocions humanes. 
Els nois i noies del Grup Catalònia van oferir una mostra d’energia pura,

un tresor molt difícil de trobar en qualsevol escenari.

El Grup Catalònia engloba quatre entitats sense ànim de lucre que com-

parteixen l’objectiu comú d’atendre les persones amb discapacitat in-

tel·lectual, sigui quin sigui el seu grau d’afectació. Actualment, gestiona

14 centres d’atenció i compta amb més de 750 professionals del sector

de l’atenció a la discapacitat que atenen més de 750 persones.

Cultura-Entitats

Trenta anys de Mostra de Dansa

Dues imatges de la Mostra d’enguany amb el grup de Portugal i els més petits de l’Esbart Sant Marçal

Aquesta 3a edició de Mostra de Dansa ha servit per recordar els seus

inicis amb els pioners, els primers participants, grups de Castelló i de

Tamarite de Litera. Des de llavors i durant aquests 30 anys de Mostra.

Aquesta continua tenint com a principal objectiu l'enriquiment cultu-

ral.

Els grups participants van fer gaudir d'allò més a la multitudinària as-

sistència que es va aplegar durant els diferents dies de la Mostra a ca-

rrers i places de la ciutat.

Es van fer actuacions als barris i mostra gastronòmica i un acte dedicat

al concert de música popular a càrrec de les formacions musicals de
l'Esbart Sant Marçal, de Portugal, d'Ucraïna i de les corals Irmandade

Galega O Botafumeiro i A Bots i Barrals.

La principal sorpresa, tot i l’austeritat d’enguany va ser el descobri-

ment del folklore del nord de Portugal allunyat de la saudade tradicio-

nal lusa i competint amb l'habitual espectacularitat eslava del grup

d'Ucraïna, Com a novetat  es va incorporar un nou escenari que la mos-

tra vol fidelitzar al pati del MAC-Can Domènech.

I per tancar la festa que millor que el tradicional Ball de Gitanes. Les

colles de Parets, Castellar i la difícil de veure fora del seu poble de

l'Ametlla van acostar, junt a l'esbart, les danses més tradicionals per

cloure el cercle de 30 anys de Mostra de Dansa Popular a Cerdanyola

del Vallès.

Ha estat, doncs, la trentena edició d'una mostra de dansa arrelada a la

nostra ciutat i que és, des dels primer dia, esperada amb entusiasme

pels incondicionals, però també per tothom a qui li agrada gaudir del

floklore.

Xarxa humana , idea de La Fura dels Baus i realitzada per persones amb discapacitat

intel·lectual del Grup Catalònia
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Cultura-Entitats

Noves excavacions 
a Ca n’Oliver

Aquest estiu ha començat una nova campanya d'excavacions al jaciment ibèric de Ca

n'Oliver amb la participació d'estudiants de la UAB, de l'Escola de Restauració de la

Generalitat, i alumnes dels instituts de la ciutat.

La nova campanya d'excavacions arqueològiques al jaciment ibèric de Ca n'Oliver s’ha cen-

trat en dos objectius bàsics: d’una banda seguir excavant el sistema de fossats que durant

el segle III aC protegien el poblat i de l'altra eliminar els potents abocaments de terra resul-

tat de la construcció de l'antic dipòsit d'aigua situat al cim del turó i que cobrien part de la

zona arqueològica. 

En els treballs han participat 9 estudiants de grau d'arqueologia de la Universitat Autònoma

de Barcelona que fan les seves pràctiques al jaciment de Ca n'Oliver. També hi participen,

per primera vegada, 2 alumnes de l'Escola de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat.

Els més joves d'entre els voluntaris són un grup d'11 estudiants de secundària dels instituts

de la ciutat i dos de Montcada que s'acosten per primer cop a l'arqueologia formant part de

l'equip d'arqueòlegs i estudiants universitaris.

Èxit del
Merca-Ham
2013

Els radioaficionats catalans es van citar nova-

ment a Cerdanyola per participar a la vintena

edició del merca-HAM, l'única fira d'aquest

sector que sobreviu a tot l'estat i que va oferir

novetats d'última tecnologia, xerrades i ta-

llers, el mercat de segona mà a preus de crisi i

fins i tot la possibilitat d'examinar-se com a

practicant d'aquesta comunicació.

Nit màgica al castell de Sant Marçal
El romanticisme de La Bella i la Bèstia, la tendresa d’UP o el dramatisme del Rei Lleó van ser
algunes de les emocions que va permetre reviure el Concert al Castell en la seva tretzena
edició

Com si d’un conte es tractés, Sant Marçal es

convertia en un castell de fantasia ple d’histò-

ries per explicar a través de la música que la

Banda i la Coral de l’Agrupació Musical

Cerdanyola i un grup d’actors i cantants solis-

tes oferien al públic assistent.

Música dels ja clàssics films d’animació del

món Disney i Pixar feien aquest any d’aquesta

cita cultural un acte més familiar que mai; tot

un repte per als organitzadors. Per primera ve-

gada, entre el públic assistent molts infants

amb ganes de gaudir dels seus personatges

preferits i de les seves cançons.

El Concert al Castell s’ha convertit des de fa

anys en quelcom més que un concert; és una

cita social, l’acte que marca l’inici de l’activitat

cultural estiuenca de la ciutat i un punt de tro-

bada en el que poder gaudir de bona música

amb apostes, cada any, molt diferents. 

L’Agrupació en aquesta ocasió va decidir oferir

un concert més desenfadat i per a tots els pú-

blics. Un total de 250 músics sobre l’escenari,

sonorització, llum i organització d’entrades i lo-

gística en general requereixen d’un gran esforç

que es veu compensat sempre amb l’agraï-

ment d’un públic fidel i entusiasta. 

En aquesta edició l’aposta era doble perquè no

només s’oferia música sinó també interpreta-

ció; moviment escènic amb personatges tan

reconeguts pel públic com Aladdin,

Blancaneus o Els Increïbles, entre d’altres. Un

musical, en definitiva, amb pel·lícules mítiques

del món de l’animació recordades per grans i

petits.

La Nit del Concert al Castell ha tornat a ser un

èxit aquest any reunint tots els requisits im-

prescindibles per a un gran espectacle: un es-

cenari incomparable, un bon repertori adreçat

a tots els públics i professionals de qualitat

fent música de qualitat. Tot plegat, convertint

la cita del castell en una nit especial, una nit de

fantasia.

Un dels moments del concert dedicat a les películes d’animació

Han participat 9
estudiants de grau
d'arqueologia de l’UAB
i 2 alumnes de l'Escola
de Restauració de
Bens Mobles de la
Generalitat
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Cerdanyola va acollir el Campionat d’Espanya de patinatge en catego-

ria juvenil. Un total de 80 patinadors i patinadores, els millors de tot

l’estat en categoria juvenil es van aplegar al Pavelló d’Esports de Can

Xarau per a disputar aquesta edició.

Com sempre la representació catalana va ser una de les delegacions

amb més patinadors.

Sergio Canales i Jennifer Ostolaza van complir amb els pronòstic i es

van proclamar campions d’Espanya de patinatge en categoria juvenil. 

En la competició de parelles de dansa, la parella formada per Natàlia

Baldizzone i Jorge Granel (El Tejar) de la delegació d’Andalusia, va

aconseguir la medalla d’or. En la competició de parelles d’artístic, Sara

Garcia i Marc Pañero d’Arenys de Munt van ser campions d’Espanya. 

L'acte inaugural va comptar amb la presència de l'alcaldessa de

Cerdanyola, Carme Carmona, del regidor d'esports, Marc Guillamón i

dels regidors Jaume Folch i Enrique Oliveras. També va ser present el vi-

cepresident primer de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil.

Cerdanyola acull el campionat
d’Espanya de patinatge artístic

El Club Natació  i 
el Badmington 
fan 25 anys

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La primera edició de la Nit d’Or va complir els seus objectius esportius i

socials. Hi participaren 694 inscrits i es recolliren més 400 quilograms

d’aliments, assolint-se els objectius plantejats pels organitzador de la

cursa, la secció d’Atletisme i Triatló del Cerdanyola Club d’Hoquei i la

Creu Roja. 

Els 694 participants van gaudir dels camins de Collserola durant la

tarda nit del passat dissabte 6 de juliol.

L’organització va proposar diverses curses infantils per atletes fins als

15 anys  i dues curses més llargues amb un recorregut de 10 i 18 quilo-

metres respectivament per atletes a partir dels 16 anys.

Dues entitats esportives de solera a la nostra ciutat han celebrat en-

guany els 25 anys d’història. El club Natació de Cerdanyola i el Club de

Badmington de Bellaterra. A dalt, recepció a l’Ajuntament als membres

del Club Natació. A Baix, recepció al Club de Badmington Bellaterra

La cursa solidària 
Nit d’Or aplega gairebé
700 participants

La delegació de Catalunya, com sempre la més nombrosa

Un moment de l’entrega de premis

Esports
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Firestoc tardor
Fira de l’estoc a Cerdanyola
Diumenge, 6 d’octubre
Parc del Turonet

Diada 11 de setembre
Dimecres, 11 de setembre
Plaça de l’11 de setembre

Actes agost-setembre
al Poblat Ibèric de 
Ca n’Oliver

Cerdanyola, terra d'ibers
Diumenge 11 d'agost, 12h
Visita guiada amb l'entrada 
Museu i Poblat Ibèric de ca n'Oliver

Fer de terrissers
Diumenge, 15 de setembre, 11:30h
Taller de ceràmica
Activitat familiar
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver

Les plantes medicinals de
Collserola
Diumenge 22 de setembre, 11h
Itinerari a peu per a majors de 14 anys
Parc Natural de la Serra de Collserola
Preu: 4 €

Festival de Blues
Del 2 al 15 d’octubre
Diferents espais de la ciutat

Campionat de Warhammer
dies 7 i 8 de setembre
Pavelló d’esports de Can Xarau

L'agenda de la ciutat al teu e-mail! 

Entra a www.cerdanyola.cat/agenda i inscriu-te!

Agenda

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
L'horari d'atenció al públic entre l'1 de juliol i
el 30 d'agost és de dilluns a divendres de
8:30h a 14h. 

Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor (OMIC)
Romandrà tancada entre el 5 d'agost i el 9
de setembre. 

Biblioteca Ca n'Altimira:
Durant els mesos de juliol, agost i setembre
de 15:30h a 20:30h 

Casal de joves:
Tancat del 7 d'agost a l'1 de setembre.
Durant l'estiu restarà obert de dilluns a diven-
dres de 17h a 21h excepte la setmana del 15
al 19 de juliol que tancarà a les 20h. 

Ateneu
Tancat el mes d'agost i els caps de setmana
del 20-21 i 27-28 de juliol. 

Museu d'Art de Cerdanyola (MAC)
El juliol l'horari és l'habitual de dimarts a dis-
sabte de 17h a 20h i diumenges i festius
d'11h a 14h. Tancat el mes d'agost. 

Jardins de Ca n'Ortadó
mantenen el seu horari tots els dies de 10h a
20:30h. 

Espai Enric Granados
Tancat els mesos de juliol i agost.

Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver
Els dimecres, dijous i divendres de 17h a 20h,
els dissabtes d'11h a 14:30h i de 16:30h a
20h i els diumenges de 10:30h  a 14:30h.

Esportiu Municipal de Can Xarau
Les instal·lacions estaran tancades a l'agost.
Durant el juliol, l'horari d'oficina és de dilluns
a divendres de 8:30h  a 13:30h. 

Mercats Municipals 
A l'agost obrirà els dilluns de 8h a 13h, els di-
marts, dimecres i dijous de 8h a 14h i els di-
vendres i dissabtes de 7h a 14h. 

Servei Local de Català
Durant el mes de juliol i la darrera setmana
d'agost l'horari d'a tenció al públic és de 10h
a 13h. Romandrà tancat entre l'1 i el 25 d'a-
gost

CIARD (Centre d'Informació, Atenció i
Recursos a les Dones), La caseta: 
Al juliol oberta de 9h a 13h 
i tancada a l'agost. 

Arxiu Municipal
l'horari és de 9:30h a 15h i estarà tancat en-
tre el 12 i el 18 d'agost. 

Deixalleria Municipal
Durant el juliol i l'agost l'horari és els dilluns
de 16h a 19h, de dimarts a divendres de
9:30h a 14h i de 16h a 19h i els dissabtes de
9:30h  a 13h. 

Cementiri Municipal
de l'1/08/2013 al 2/09/2013, de dilluns a 
divendres, matins de 8:00 a 14:00. 
dissabtes i diumenges, matins de 9:00 a
14:00

Horaris d’estiu de les dependències municipals

Taula rodona sobre literautra eròtica
Dijous, 19 de setembre
19.30h   Sala d’actes del MAC
Amb Roser Amills, escriptora i periodista,Laura Borràs, filòloga, lMiquel
Esteve, escriptor i llicenciat en ciències econòmiques i empresarials
Carme Sánchez, psicòloga amb màster en Sexologia y Psicoteràpia
Integradora.



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

JULIOL
21 Rov/Merin
22 St Andreu
23 TORRENTS
24 HIDALGO
25 RINCÓN
26 NOVELL
27 Rov/Rivera
28 PEREIRO

AGOST
1 BOQUET
2 ORDIS
3 LLUÍS
4 Rov-SelvaR
5 SÁNCHEZ

6 COSTA
7 VALLS
8 FERRER
9 GALCERAN
10 Rov/Ramb
11 ÁLVAREZ
12 BERTRAN
13 ROVIRA
14 MERINERO
15 Rov-St. And
16 TORRENTS
17 Rov-Hidal
18 Rov-SelvaR
19 NOVELL
20 RIVERA
21 PEREIRO

22 BERTRAN
23 HID-VALLS
24 SELVA CER
25 Rov/Boquet
26 ORDIS
27 GALCERAN
28 SELVA RIP
29 SÁNCHEZ
30 Rov/Costa
31 VALLS

SETEMBRE
1 Rov/Rincón
2 GALCERAN
3 RAMBLA
4 ÁLVAREZ

5 PINETONS
6 ROVIRA
7 Rov/Merin
8 Rov/S.And
9 TORRENTS
10 HIDALGO
11 Rov/Ferrer
12 NONELL
13 RIVERA
14 PEREIRO
15 Rov/Bert
16 HID-VALLS
17 SEVA CER
18 BOQUET
19 ORDIS
20 LLUÍS

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 932 002 099

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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