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Editorial:
Els nadons de Cerdanyola hi guanyen, amb aquest eslogan s’ha posat
en marxa una simpàtica campanya que engega l’Ajuntament junt amb
la col·laboració de les associacions de comerciants de la ciutat.
Es tracta, d’una banda de donar la benvinguda als nadons, donant-lis
un plus d’identitat com a nous cerdanyolencs i d’altra afovorir i donar a
conèixer el nostre comerç de proximitat.
Les famílies amb nadons entre 0 i 3 anys gaudiran d’avantatges en un
bon nombre de botigues i establiments de la ciutat, cosa que sempre
s’agraeix en el complicat context econòmic en el què ens trobem.

Cerdanyola
#ciutatcívica

Cerdanyola
#ciudadcívica

Tots i totes volem una Cerdanyola cada dia millor, una fita que només
aconseguirem plegats. És per això que necessitem que ens ajudeu a
generar consciència ciutadana entorn al civisme, a difondre i estendre el respecte i la cura dels espais públics que ens pertanyen a tots i
totes i que compartim en el nostre dia a dia.

Todos y todas queremos una Cerdanyola cada día mejor, un reto que sólo
conseguiremos juntos. Es por ello que necesitamos que nos ayudéis a generar conciencia ciudadana en torno al civismo, a difundir y extender el respeto y el cuidado de los espacios públicos que nos pertenecen a todos y todas y que compartimos cada día.

Potenciar els bons hàbits entorn l’espai urbà ens ajudarà a aconseguir la ciutat amb la que somniem. I per assolir aquest objectiu és fonamental treballar en tres eixos clarament diferenciats: l’àmbit peda-

Potenciar los buenos hábitos entorno al espacio urbano nos ayudará a conseguir la ciudad soñada. Y para alcanzar este objetivo es fundamental trabajar en tres ejes claramente diferenciados: el ámbito pedagógico y de

Cuidar dia a dia el nostre entorn és responsabilitat de tothom i garantia de qualitat en els nostres carrers i places. Com és responsabilitat
de l’ Ajuntament actuar el més ràpid possible per arranjar els desperfectes que es generen en l’ús quotidià de la ciutat. Cal que cuidem en-

Cuidar día a día nuestro entorno es responsabilidad de todos y garantía de
calidad en nuestras calles y plazas. Como es responsabilidad del
Ayuntamiento actuar lo más rápido posible para arreglar los desperfectos
que se generan en el uso cotidiano de la ciudad. Es necesario que cuide-

No podem oblidar tampoc la importància i els beneficis del reciclatge,
que ha esdevingut una necessitat per a llegar un futur millor als nostres fills i filles. En aquest sentit fomentarem que la separació de residus i la reutilització esdevinguin pràctiques habituals i siguin una
mostra més de comportament cívic sostenible amb l’entorn.

No podemos olvidar tampoco la importancia y los beneficios del reciclaje,
que es una necesidad para dejar un futuro mejor a nuestros hijos e hijas.
En este sentido fomentaremos que la separación de residuos y la reutilización se conviertan en prácticas habituales y sean una muestra más del
comportamiento cívico sostenible con el entorno.

És per això que el proper 15 de novembre tindrà lloc la primera Festa
del Civisme, una activitat que pretén apropar aquests objectius a to-

Es por ello que el próximo 15 de noviembre tendrá lugar la primera Fiesta
del Civismo, una actividad que pretende acercar estos objetivos a todas las
familias en el marco de una jornada festiva.

gògic i de conscienciació, la intervenció en benefici de la convivència
i, finalment, la sanció davant dels comportaments incívics.

tre tots casa nostra, que és Cerdanyola.

tes les famílies en el marc d’una jornada festiva.

concienciación, la intervención en beneficio de la convivencia y, finalmente, la sanción ante los comportamientos incívicos.

mos entre todos nuestra casa, que es Cerdanyola.

Aquesta és la primera festa que fem al voltant de valors com el reciclatge, la reutilització i la conscienciació sobre civisme. La jornada
s’articula en tot un dia de tallers, manualitats i activitats d’esplais en
els què la participació activa de públic serà fonamental. Volem que la
gent conegui els beneficis del reciclatge i de la reutilització, que es
sensibilitzin sobre la necessitat de ser més responsables amb el medi
més cívics en tots els aspectes quotidians. Una festa on les famílies i,
especialment, els més petits han de ser els veritables protagonistes.

Esta es la primera fiesta que hacemos en base a valores como el reciclaje,
la reutilización y la concienciación sobre civismo. La jornada consistirá en
torno de todo un día de talleres, manualidades y actividades de “esplais”

Us convido a tots i totes a participar de la primera Festa del Civisme i a
fer vostres els valors del civisme, el respecte pel medi ambient i les
bones pràctiques en la recollida selectiva de residus.

Os invito a todos y todas a participar en esta primera Fiesta del Civismo y a
hacer vuestros los valores del civismo, el respeto por el medio ambiente y
las buenas prácticas en la recogida selectiva de residuos.

en los que la participación activa del público será fundamental. Queremos
que la gente conozca los beneficios del reciclaje y de la reutilización, que se
sensibilicen sobre la necesidad de ser más responsables con el medio y
más cívicos en todos los aspectos cotidianos. Una fiesta donde las familias
y, especialmente, los más pequeños serán los verdaderos protagonistas.

Carme Carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès
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El Casal de Joves Altimira es re

El Casal de Joves Altimira es veurà renovat en els propers mesos gràcies a un important projecte de tran
que es realitzarà en el marc del projecte cofinançat per la Unió Europea URBAN dins dels fons europeu
FEDER, té previst iniciar-se a finals d’aquest any i vol respondre a les exigències de la realitat juvenil de

El Casal de Joves del passeig del Pont es veurà
notablement renovat amb unes obres que permetran millorar l'accessibilitat, ampliar bucs
d'assaig, condicionar els espais d'ús i augmentar la seguretat.
Es tracta d’una remodelació coherent amb els
requisits imprescindibles per desenvolupar els
nous programes i noves actuacions que s'estan duent a terme. La remodelació de l'edifici
ha de permetre donar resposta a la necessitat
de la joventut cerdanyolenca i convertir aquest
espai en un equipament de referència.

Tres àmbits d’actuació: interior,
coberta i voltants
La proposta del projecte presenta modificacions a l’interior dividint l’actual sala d’actes

en tres espais.
Està prevista també l’ampliació del vestíbul
d'entrada així com la incorporació d’un petit
elevador millorant així l'accessibilitat i la mobilitat. Aquest element és força important ja que
actualment el Casal de Joves és un edifici amb
barreres arquitectòniques importants.
Al primer pis, aprofitant l'alçada actual del vestibul d'entrada, es vol construir una sala de
reunions o d'estudi.
El projecte també té la intenció de millorar el
sistema d'il·luminació de la zona de trobada i
dels bucs d'assaig.
Finalment, amb aquestes millores internes s'aprofita per canviar elements de la façana i d’altres que permeten millorar lèquipament en
l’àmbit de l’eficiència energètica.

Les millores contemplen també un nou rètol
del Casal amb una il·luminació específica.
Les actuacions previstes també resoldran els
actuals degoters que hi ha al primer pis del casal.

Exteriors i voltants del casal
En aquest cas es tracta de dignificar i millorar
un espai central a Cerdanyola, dotant-lo de coherència amb les actuacions a l’altra banda
del riu Sec.
Les grades s'eliminen definitivament, oferint
un espai diàfan, amb arbrat i nova il·luminació.
Aquest espai oferirà un aspecte de plaça amb
elements de jocs urbans, com ara taules de
tennis-taula
El carrer d'accés al pàrquing comptarà amb

Joventut

s renova
mic s'han de sumar les d'inserció adequada en
el món adult amb una vessant cultural en què
destaquen els bucs d'assaig, la programació
musical, el festival Fantosfreak, l'art jove o el
Waarhammer i l'acompanyament en el projecte de vida per potenciar les possibilitats de
cada jove
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ment de dos eixos. Un és el projecte de vida
treballant amb psicopedagogs elements com
l'autonomia i l'autoestima per dotar als joves
de recursos davant els obstacles de la vida i el
segon és l'orientació acadèmica amb un portal
d'internet amb tots els recursos acadèmics
existents i assessorament amb cita prèvia.
En la franja d'edat dels 17 als 29 anys, a les

de transformació. Aquesta remodelació
europeus de desenvolupament regional
enil de Cerdanyola
una tanca automàtica on només els veïns amb
plaça de pàrquing podran accedir-hi.
La part davantera del Casal es renova profundament: desapareixeran els parterres i la zona
de sorra actual, per substituir-la per una filera
d'arbrat. Un nou paviment i una nova il·luminació configuraran una zona de passeig que convidarà a passar-hi entre el casal de joves i l'espai de joc infantil.

Consolidació d’un espai d’utilitat
per als joves
Aquest projecte representa la millora d'un
equipament de referència i la consolidació de
l'Espai Jove com una iniciativa participada i de
consens en què s'educa en el lleure, es genera
espai de relació i es fomenta el tracte entre
iguals.
Les principals activitats estan consensuades i
es relacionen amb vessants culturals i lúdiques. El Casal del Terror, va tornar el dia de la
Castanyada, és un exemple d’aquest tipus de
projectes.
Un dels aspectes claus de l'Espai Jove és el suport a l'estudi com una eina per millorar el rendiment acadèmic dels joves d'entre 12 i 16
anys. Aquest acompanyament busca superar
moments de desmotivació, generar hàbits
d'estudi i coordinar-se amb els instituts.
Des de fa dos anys, l'Estiu Jove ha suposat la
continuïtat de l'Espai als mesos de vacances
amb una activitat força valorada per les famílies.
Es dóna especial importància al desenvolupa-

polítiques que busquen reforçar l'èxit acadè-

25 anys de Casal de Joves
El Casal de Joves Altimira es va inaugurar a la primavera de 1989, però el seu funcionament
ordinari no va començar fins a la tardor d'aquell any, ara fa 25 anys.
Malgrat sempre es va considerar com un complement d'altres coses que ja existien per al
temps lliure dels joves de Cerdanyola (l'Ateneu, els cinemes, els bars, alguns carrers i places
que servien de punts naturals de trobada juvenil...), el Casal va ser capaç d'oferir uns serveis,
recursos i activitats específiques: el punt d'informació, el petit bar, els concerts de música,
els tallers, l'escola de música, la sala d'assaig, les activitats dels estudiants de secundària,
la cita anual amb el Casal del Terror... També havien espais on alguns joves inquiets podien
desenvolupar els seus hobbies (dibuixar còmic, jugar a rol, dissenyar graffittis, fer un "fanzine", parlar de política...). En una època sense mòbils, sense Internet, sense Facebook i
sense WhatsApp, el Casal es va convertir en un punt de trobada natural de molts i moltes joves que hi anaven a passar la tarda, bé per a fer alguna cosa concreta, bé, simplement, per
trobar-se amb altres joves.
Des del primer moment aquest equipament es va convertir en un espai de referència per a
una part important de la joventut de la ciutat. Malgrat ser relativament petit (o precisament
per això), totes les tardes de la setmana s'omplia d'una "fauna" diversa i heterogènia que es
barrejava i convivia amb normalitat. Venien adolescents i "joves" de 30 anys, “rockeros” i jugadors de rol, monitors d'esplai i "raperos", amants del cinema fantàstic i "tertulians" polítics. I els divendres a la nit tothom anava als concerts de música que s'hi programaven i pels
que van passar bandes que després omplien pavellons.
Per tot això, i amb la perspectiva que dóna el temps, el més destacable d'aquells anys va ser
la presència i el foment conscient d'uns valors que han seguit formant part d'aquells i aquelles joves que van passar moltes hores al Casal. Coses tan importants com aprendre a ser tolerant amb el diferent, a ser solidari amb unes necessitats que no són les pròpies, a aprendre a cooperar i organitzar-se per posar en marxa alguna cosa.

é
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En marxa la remodelació del
passeig i la plaça de les Acàcies

Aspecte general de l’estat de les obres

Les obres d’urbanització del passeig i la plaça de les Acàcies ja estàn en
marxa. Uns treballs plantejats per aconseguir la millora de l’urbanització
del barri, en el marc del projecte europeu URBAN. Es tracta d’un seguit
d’actuacions que tenen com a objectiu la humanització la zona, amb
l’ampliació de les voreres del costat del riu, un canvi dels paviments i la
reordenació dels espais dels aparcaments per a vehicles.
Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de recuperació i millora integral dels barris que s’ubiquen als marges del riu Sec, entre l’antiga fàbrica Uralita i l’estació de Renfe.
L’empresa adjudicatària dels treballs és COPCISA SA i la durada prevista
per a la realització de l'obra és de 6 mesos.
El cost total és de 828.796,06 €. El 50% d'aquesta obra es financia a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins l'eix 4
de desenvolupament local i urbà, a través de la Iniciativa Urbana (URBAN).

Alteracions del trànsit rodat a la
zona d’actuació

Altres modificacions que
comporta l’obra

Queda tallat al trànsit el passeig de les Acàcies des
des del carrer de Francesc Layret fins l’avinguda de
la Primavera.

Els contenidors de les escombraries del passeig de
les Acàcies es traslladen al passeig del Pont i els
que estaven a Francesc Layret han passat al carrer
Foment

Els carrers: Cervantes, Orient i pge. Orient, queden
com a carrers sense sortida i amb doble direcció entre el carrer González i Acàcies
S’anul·la l’estacionament de vehicles durant tot el
temps que duri l’obra al passeig Acàcies així com als
carrers Cervantes, Orient i passatge Orient en el
tram comprès entre el carrer González i passeig de
les Acàcies.

Pel que fa al servei d’autobús de la línia B7, deixa
de circular pel carrer de les Acàcies i modifica la parada d’inici i de fi de trajecte a l’av. de la Primavera
a la zona de la plaça de Les Alzines
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FRANCISCO ORTIZ

MANUEL BUENAÑO

SANTIAGO CAYUELA

Neteja i civisme són cosa de tots

“Basta ya de incivismo
en nuestras calles”

Impulsem la Festa de la Tardor,
fem-la més nostra

El nou contracte de gestió del servei públic de Neteja

Son numerosas las quejas que continuamente recibi-

A la nostra ciutat, com a tot arreu, les Festes són

Viària de l’Espai Públic i Recollida Domiciliària a la ciutat

mos del estado en el que se encuentran nuestras calles,

esperades amb il·lusió. A Cerdanyola, la Festa de

va iniciar-se l’octubre de l’any 2010, i, amb una durada de

aceras, parques, etc…. Desgraciadamente, la falta de

Sant Martí és un bon exemple de com les perso-

la recollida de la fracció orgànica a la ciutat amb el mateix

acción del equipo de gobierno (PSC-Els Verds+ICVEUiA), que tiene abandonadas zonas de nuestra ciudad
a su suerte, sin mantenimiento alguno, sin inversiones

sistema de contenidors que ja hi havia per a la resta de

desde hace muchos años, unida al incivismo de unos

l'Ajuntament, volem gaudir de les festes i en molts

fraccions. Per tant podem dir que tot el sistema de reco-

pocos, convierten nuestra ciudad muchas veces en un

casos contribuir a organitzar-les. En aquest sentit,

llida selectiva de la ciutat ha estat implantat.

lugar intransitable y hasta peligroso para nuestros ciu-

Crec que és abastament coneguda la bondat d’un sis-

dadanos.

tema de recollida selectiva com el que tenim, i per tant,

Desde el Partido Popular hemos denunciado en nume-

10 anys, finalitzarà l’any 2020. Aquest 2014 s’han incorporat al servei, i tal i com estava previst contractualment,

no cal que aprofundeixi en aquesta qüestió, però si crec

rosas ocasiones, que en Cerdanyola proliferan aceras

nes ens aboquem a viure i organitzar la nostra
festa. Cadascú de nosaltres, ja sigui a títol individual, ja sigui des de les entitats, ja sigui des de

és especialment interessant el treball de la
Comissió de Festes de Sant Martí en col·laboració
amb l'Ajuntament de Cerdanyola.

Pensem que el model d'organització actual per-

dans per que aquest sistema sigui encara més sostenible

en mal estado, con socavones, pavimentos levantados,
etc.., que dificultan el paso por las mismas, y, que ade-

podem sentir com a pròpies i implicar-nos-hi. No

amb el medi ambient, millorant els nostres comporta-

más, han ocasionado caídas a transeúntes, algunas de

obstant, hem de reforçar els recursos municipals i

ments.

gravedad.

aconseguir obrir més la festa a tothom.

Actualment a la ciutat la principal problemàtica que te-

Hemos manifestado en diferentes ocasiones, que

En primer lloc ens hem d'assegurar que els recur-

que cal continuar incidint en la millora del hàbits del ciuta-

met una festa que moltes persones de la ciutat les

qüestió de mitjans o recursos, la tecnologia en ha premés

los
ciudadanos de Cerdanyola, pagamos unos impuestos
de primera, y recibimos inversiones de segunda, esto se

millorar molt, la nostre major preocupació són els com-

tiene que acabar, nuestra ciudad precisa de unas inver-

portaments incívics amb els que ens trobem a diari, que

siones sostenidas pero eficaces, que la hagan acoge-

mostren una falta de respecte per la ciutat i pels que en

dora, limpia, segura y a la altura de lo que se espera y

d'ICV-EUiA ja hem impulsat mesures per a que
això vagi a més l'any 2015 i seguirem treballant
en aquest camí durant la propera legislatura.

ella hi viuen.

merece una ciudad de casi 60.000 habitantes, una de

D'aquesta manera, des del consistori podrem re-

L’abandonament de mobles vells a la via pública, el dei-

las 20 ciudades más importantes de nuestro entorno.

colzar amb més força l'acció de les persones i enti-

xar la bossa de brossa a les papereres del carrer en lloc

Otro problema que afecta a nuestra ciudad, y que nos

tats participants

no recollir les deposicions dels gossos, etc. generen la ne-

crementos que se encuentran en aceras, parques, etc…,

cessitat constant de dedicar recursos a solventar incidèn-

lugares por los que transitan personas, y en muchos ca-

partint del model on ens trobem ara, cal que any a
any incentivem més la participació. Cal tenir en

nim detectada amb relació a la neteja, no és pas una

dels corresponents contenidors o abandonar-les fora, el

manifiestan los ciudadanos, es la gran cantidad de ex-

sos que l'Ajuntament destina a les festes són suficients. Això serà així durant aquest 2014, però des

En segon lloc, des del nostre grup defensem que,

cies, en lloc de fer-ho per a perfeccionar el sistema.

sos obviamente menores, que no pueden disfrutar ple-

compte que, contra més persones, entitats i

El cert és que avui en dia ningú pot dir que desconeix

namente del entorno que les corresponde.

col·lectius participin, la festa serà més part de ca-

quins són els comportaments més adients amb la reco-

Mención aparte tienen los actos de incivismo que han

dascú de nosaltres. Cal seguir avançant, obrint la

llida selectiva i el manteniment de la neteja al carrer, per

sacudido a nuestra ciudad en numerosas ocasiones,

festa a tothom, generant facilitats des de

tant, si ens trobem davant d’una situació d’aquest tipus el

como por ejemplo en el Barrio de La Farigola: actos van-

cívica a la que cal advertir o censurar el seu comporta-

dálicos destrozando mobiliario urbano, destrozo de cristales de edificios privados, etc…, han ocurrido sin que por

ment.

el equipo de gobierno formado por PSC-Els Verds e ICV-

més probable és que estiguem davant d’una persona in-

Per tal d’incidir i corregir aquest comportaments incívics i

EUiA, se haya realizado ninguna actuación tendente a la

insolidaris, en els propers mesos es posarà en marxa una

localización e identificación de los vándalos.

pla d’actuació per tal de tractar d’eliminar aquest tipus de

Desde el Partido Popular hemos reclamado al equipo

comportament de la via pública i sancionar als infractors.

de gobierno que sea valiente, que proyecte una

El pla vol actuar especialment en aquelles zones on

Ordenanza de Civismo acorde con los tiempos actuales,

aquestes problemàtiques tenen una especial presència i

que permita perseguir y sancionar debidamente, a

per tant, on és especialment urgent la seva eradicació.

aquellos incívicos que dañan nuestra ciudad con arran-

Per que aquest pla sigui un èxit cal comptar amb la col·la-

cada de bancos, quema de contenedores, rotura de

boració de tots el ciutadans i que aquests ajudin amb la

cristales, farolas, etc…, y que lo único que ocasionan

detecció i denuncia de les infraccions.

son perjuicios a los ciudadanos, y un grave daño econó-

Tots podem ajudar a canviar les males costums i hàbits
d’alguns ciutadans.

mico.

Y por último, déjenme que haga una mención a la plaga

de ratas que hay en algunas zonas de Cerdanyola. Sólo
hace faltar dar una vuelta por Cerdanyola para poder
ver que algunos solares son auténticos focos de insalubridad o contaminación, que se convierten en paraíso
para ratas e insectos y atentan contra la salubridad de
los ciudadanos.

l'Ajuntament per a que això sigui possible, i posant
més mecanismes per a aconseguir-ho.
Segur que tots ho farem possible, gaudirem de la
festa, i pas a pas la millorarem.

Bona Festa de Sant Martí!

ALFONS ESCODA

POL RIBAS

HELENA SOLÀ

Neteja i civisme

Generació i gestió de residus

Quan les coses es fan
molt malament

Amb civisme les ciutats són més netes, però en-

Pel que fa a la generació de residus, l'increment

Ja ha començat a còrrer per les taules de l'ajunta-

cara és més cert que les ciutats netes promouen

dels que arriben a les nostres mans quan anem a

ment la proposta de pressupost municipal pel 2015

millor el civisme.

comprar és evident. Els envasos, embolcalls i safa-

i la principal novetat que presenta és el risc que els

tes, omplen cada dia més les nostres galledes i

recursos de tots els ciutadans s'utilitzin per orques-

ens creen l'esclavitud quotidiana de dipositar-los

trar la campanya electoral dels dos partits del go-

tenir la oportunitat de trencar la inèrcia de molts

al contenidor oportú, perquè el mercat posa al

vern de la ciutat. Era aquest un escenari que ens po-

anys d’abandonament i poder renovar el contracte

nostre abast més i més objectes que són residus

díem esperar però no per això deixa de ser

de neteja, millorant molt les eines, els sistemes i

des del mateix moment en què la indústria els fa-

preocupant.

la filosofia general del contracte. Va ser una

brica. Una altre font innecessària de residus és

Entre gener i maig del 2015, el PSC i els seus socis

aposta valenta, que encara que ens continuava

l'obsolescència programada, és a dir, que en la

d'ICV-EUiA amb el suport més que provable d'una

deixant per sota del que es gasten ciutats veïnes,

seva fabricació ja queda tecnològicament esta-

trànsfuga del PP, se'ns voldrà vendre que la ciutat

tant per habitant com per metre lineal de carrer,

blerta la seva "mort", amb l'objectiu que n'hàgim

funciona. Després, tornarem a xocar amb la grisa re-

millorava molt el que hi havia hagut fins aquell

de comprar un altre. Això ens surt molt car perquè

alitat dels darrers tres anys i mig. Però no serà el ma-

moment.

el fabricant no es fa càrrec del cost del tractament

teix, haurem dilapidat recursos municipals en propa-

Com tantes altres coses aquests darrers anys,

posterior del residu, i el paguem nosaltres.

ganda, disseny, edicions i comunicació. Una cortina

Aquesta mena d'orgia en la generació de residus

de fum que pagarem entre tots i que despareixerà

Una ciutat neta, és una ciutat
amb millor qualitat de vida per totes i cada una de
les persones que hi viuen. Fa pocs anys vam poder

el
govern de l’alcaldessa Carmona ha fet marxa enrere, i ha volgut tornar al passat. El conservado-

suposa una demanda depredadora de matèries

tan bon punt hagi acabat la campanya electoral.

risme i una mentalitat estreta i amb poca visió de

primeres, consum d'aigua i energia i generació de

No fer les coses bé ha estat la norma d'aquest go-

futur va fer que ara fa dos anys es reduís el con-

substàncies contaminants per a la seva producció.

vern. Menystenir la intel·ligència dels ciutadans és la

tracte en més de 500.000 euros l’any, i es tornés

Pel que fa a la gestió dels residus, a Cerdanyola te-

pràctica habitual i aquest ha estat l'error més greu

de cop a temps que semblaven superats, elimi-

nim proves fefaents de què el reciclatge és molt in-

que el govern de Cerdanyola ha comés des de bon

nant les novetats més beneficioses i els sistemes

suficient. Gran quantitat de residus no es reciclen i

principi. El mandat ha estat ple d'exemples d'això

que podien representar millora substancial en la

són portats a "tractament finalista": els embolca-

mateix i el resultat és justament el que tots conei-

llen, com a l'Ecoparc de Ripollet, i els porten a cre-

xem.

neteja de la ciutat. Es va canviar també el sistema

de control, suprimint tots els sistemes d’auditoria i
control de la qualitat. I al nostre parer, és possible,

mar, com a la cimentera de Montcada, o els ente-

PSC i ICV-EUiA han promogut i promouen la instal·la-

rren, com a l'abocador Elena de la nostra vila,

ció a la ciutat de grans superfícies comercials que

que aquest sigui l’error més lamentable i més

malauradament protagonista als mitjans de co-

ofeguen el teixit de proximitat. Des del 2011 hem

greu de tots els que ha fet en aquest àmbit el go-

municació a causa de la contaminació que dis-

vist com cada cop més establiments han hagut tan-

vern de la ciutat.

persa a nostra ciutat, junt amb altres abocadors

cat les seves portes davant la completa passivitat

La neteja a Cerdanyola, pot i ha de millorar.

altament tòxics del voltant, com Can Planas.

dels partits de govern.

Encara queda molta feina per fer, i hem perdut

Aquestes infraestructures contaminen greument

Hem hagut de perdre un temps molt valuós parlant

anys i possibilitats magnífiques. Avui, no tots els

el medi ambient i deterioren la salut de les perso-

de com es fan les coses. El govern no és clar en els

barris són tractats igual, ni s’utilitzen els sistemes

nes. Hi ha diversos estudis epidemiològics que pa-

procediments i està entrampat en operacions de

més eficaços per aconseguir la qualitat necessà-

lesen l'increment de càncers i malalties hormo-

gran calibre que s'han gestionat d'esquenes a l'inte-

ria per aconseguir fer de la nostra ciutat una ciutat

nals i respiratòries al seu voltant. Cal sumar la

rès dels cerdanyolencs. L'exemple més clar seria la

neta. Avui, Cerdanyola, encara té carrers que con-

manca d'accés a la informació i de transparència i

viciada relació que es manté amb la Federació

tinuen estan molt bruts. Avui, hem avançat poc

participació en la seva gestió i els problemes so-

Catalana d'Handbol, relació que es pot seguir des de

respecte el passat.

cio-polítics que creen en els municipis on són.

la gestió de l'ALTIS fins a l'explosió del PEM Guiera.

Estarem d’acord que s’ha de demanar als ciuta-

Cal impulsar un procés valent de transició cap a un

Manca de transparència. Inobservància de les nor-

dans que col·laborin, i que el civisme ajudi a fer

canvi de paradigma en la gestió i generació de re-

mes elementals que haurien de guiar als qui gasten

una ciutat millor, però mal pot l’ajuntament de-

sidus i la contaminació associada, conceptes que

uns diners que són de tots. PSC i ICV-EUiA han ges-

manar esforços als ciutadans, si ell mateix no

no poden anar separats de la política industrial o

tionat els nostres diners sense tenir respecte a l'es-

compleix abans amb les seves obligacions, i avui,

a Cerdanyola, ni el manteniment de l´Espai
Públic, ni la neteja són tractats de la millor manera possible.

de l'ordenació dels sectors de la distribució i del

forç que fem els ciutadans per aportar-los a un bé

consum, creant nous llocs de treball i nous sectors

comú que ells continuament instrumentalitzen amb

d'activitat econòmica d'acord amb la nova gestió.

finalitats de difícil confessió.

Per limitacions d'espai, hem de concloure, dient

Existeix el risc que la justícia acabi reparant en

que el que ens cal és fer neteja a les institucions

aquestes pràctiques i vulgui dir la seva. Durant els

públiques de persones que no estan disposades a

darrers anys hem tingut exemples d'això mateix,

impulsar un nou model de gestió de residus, i om-

sense anar més lluny a Montcada o Sabadell, on la

plir-les de persones que implementin polítiques

mala gestió d'uns pocs ha provocat que tots els ciu-

basades en el civisme polític.

tadans hagin pagat la factura de governs municipals
que no han sabut defensar els interesos de tota la
ciutadania.
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Es presenta la campanya “els nadons de Cerdanyola... hi guanyen”
La Campanya “ELS NADONS DE CERDANYOLA... HI
GUANYEN” neix fruit de la col·laboració entre les associacions de comerciants de la ciutat i l’Ajuntament,
amb l’objectiu de posar en valor el comerç de proximitat, promocionar-lo i, alhora, donar la benvinguda als
nous nadons de Cerdanyola.
Davant el complicat context econòmic amb aquesta
iniciativa es vol, d’una banda, donar més facilitats a
les famílies i, d’altra, posar en valor el comerç de proximitat, l’excel·lència i la potència del nostre teixit comercial.

Com Funciona?
Les famílies amb nadons rebran un tríptic que inclou
una tarja amb què es podrà accedir a promocions i
ofertes adreçades als infants de fins a 3 anys que tindran a la seva disposició a més de 40 comerços de la
ciutat.
La tarja és personali intrasferible.
A més de les ofertes que apareixen a la pàgina del costat podreu consultar les noves ofertesal portal
www.cerdanyola.cat.
.
Si voleu gaudir d’aquestes promocions i no heu rebut
el tríptic de la campanya podeu demanar-la apropantvos a l’OAC o bé al correu oac@cerdanyola.cat.
Si voleu participar com a comerciant en futures promocions podeu sol.licitar informació a:
info@comercialserveis.cat
acsab.2013@gmail.com

Fes arribar el teu desig als Reis Mags pel 2015

g

Comerç

317 Infància/Comerç 13

Relació de comerços on els nadons hi guanyen

Protecció civil
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Cerdanyola ja és ciutat cardioprotegida
Cerdanyola del Vallès s’ha convertit en una de les ciutats capdavanteres
de l’àrea metropolitana en cardioprotecció.
Disposarà de 15 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA), 13 en punts
fixes a equipaments municipals i 2 mòbils a vehicles de la Policia Local.
El projecte, en el qual es va començar a treballar el desembre de 2013
recollint una proposta a iniciativa de la plataforma veïnal Plataforma
Cerdanyola 2000 y Carrer Diagonal 16 al 34 B, tindrà una segona fase
per arribar a altres equipaments i també a diversos espais de la via pública.
L’empresa de protecció de la salut CardioSOS, amb servei tècnic al Parc
Tecnològic del Vallès, és l’encarregada de la instal·lació i manteniment
del desfibril·ladors. En una primera fase s’instal·len desfibril·ladors a
l’Ajuntament; Àrea Social; Policia Local; equipaments esportius de Can
Xarau, Montflorit, La Bòbila i Les Fontetes; Ateneu de Cultura i cinc centres cívics; a més de dos aparells mòbils a vehicles de la Policia Local.
En una segona fase, l’any vinent, s’instal·laran a la Biblioteca Central,
els Mercats Municipals i altres espais de la via pública.
Es tracta d’uns aparells de molt fàcil ús. Tot i el programa de formació
adreçat a gairebé 150 treballadors públics, amb especial atenció a la
Policia Local, la llei estipula que qualsevol ciutadà el pot utilitzar en cas
d’emergència ja que el propi aparell imparteix amb ordres de veu les

Un moment de la presentació dels aparells

instruccions per a un ús correcte i eficient, sense marge d’error. Els
Desfibril·ladors Externs Automàtics funcionen amb una bateria que té
una durada de quatre anys i fan un auto test setmanal per detectar
qualsevol anomalia, enviant informes a la central, amb la qual hi ha
contacte telemàtic, reduint molt el risc d’avaries o de mal funciona-

Seguretat ciutadana

Foto de família de les autoritats amb els agents i entitats guardonades

La celebració del dia de la Policia Local va servir un cop més per fer el
reconeixement a les tasques realitzades pels agents, i la col·laboració
de diferents entitats que treballen dia a dia amb aquest cos.
L’acte va ser presidit per l’alcaldessa, Carme Carmona i el regidor de
Seguretat Ciutadana Félix sSánchez i va comptar també amb la presència dels portaveus dels grups municipals del PSC, CiU, ERC i PP, i de diversos regidors. També hi van assistir representants dels Mossos
d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Creu Roja, Bombers i entitats de la ciutat.
Al llarg de l’acte e va destacar la posada en marxa del servei de l’oficina
mòbil, per apropar encara més la policia als barris, sense oblidar, però,

la tasca dels agents cívics i també el servei assistencial que presta la
policia i, en aquesta línia, la implementació de desfibril.ladors per la
ciutat i als vehicles policials.
També es va mostrar l’agraïment als diferents casals i esplais d’avis de
la ciutat per haver participat a les xerrades dedicades a la mobilitat segura i haver donat la seva opinió sobre la policia i els principals problemes que presenta la ciutat.
Tot i les millores incorporades es va posar de manifest la necessitat de
continuar en la millora del material tècnic policial per al manteniment
de la qualitat del servei.

Pla especial per eradicar
comportaments incívics
Agents de la Policia local patrullaran d’incògnit i sancionaran accions incíviques com ara la no recollida de
les deposicions de gossos, l’acumulació de mobles al carrer, el llançament de bosses d’escombraries a les
papereres, entre d’altres. Aquestes infraccions poden arribar a multes de 300€
tants sancions econòmiques que poden arribar als 300 €

Llarg procés de conscienciació

El pla tracta d’eradicar imatges com aquestes

L’Ajuntament ha iniciat un pla de vigilància especial amb la finalitat de detectar i sancionar
sistemàticament aquelles conductes incíviques que es produeixen a la ciutat, especialment a les zones on es té constància d’una
major incidència d’aquesta problemàtica.
Agents de la policia local de paisà patrullaran
d’incògnit la ciutat cercant a les persones que
incompleixin les normes de civisme i sancionant als infractors.

Aquest pla d’eradicació de comportaments incívics en l’eliminació dels residus i la tinença
d’animals de companyia incidirà sobre tot en
aquells més habituals que tant perjudiquen a
la neteja de la ciutat: acumulació de mobles
al carrer, eliminació de bosses de brossa a les
papereres del carrer, en lloc de dipositar-les
als contenidors específics, la no recollida de
les deposicions dels animals de companyia,
etc. Aquestes infraccions comporten impor-

La posada en marxa d’aquest tipus d’actuació
més directa es fa després d’un llarg procés de
conscienciació. Al llarg dels anys les diferents
campanyes per afavorir les bones pràctiques
en la tinença d’animals domèstics i evitar els
comportament incívics que alteren la bona
convivència dels ciutadans als espais públics,
han permès introduir com a nous hàbits comportaments fins aleshores poc comuns. Un
d’ells ha estat la recollida dels excrements per
part dels propietaris, pràctica avui més habitual i que ha costat força temps la seva introducció.
Tot i així, encara avui ens trobem amb propietaris que no respecten aquesta senzilla norma
de convivència que provoca un efecte força
desagradable i molest a la resta de ciutadans.
Avui ningú pot alegar desconeixement o falta
d’informació.
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Policia i entitats, treballant junts

Promoció econòmica
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La III Nit Empresarial premia la
constància i als joves emprenedors

Foto de família dels guardonats amb les autoritats presents

Mysnoc, una empresa amb només 10 dies d'existència, va guanyat la
Beca Rotary a l'emprenedoria jove per a la realització d'una aplicació
per a dispositius mòbils de gestió de dades i contactes.
Els projectes Dobler, Bitzare i Qcards, tots ells també vinculats a les noves tecnologies, van quedar finalistes en aquesta edició d'impuls als joves emprenedors locals del Club Rotary.
La III edició de la Nit de Cerdanyola Empresarial va reunir més de 500
representants del món econòmic i social de la ciutat i la comarca en un
acte de reconeixement a les empreses consolidades però també als joves emprenedors.
Cerdanyola Empresarial va fer un reconeixement a empreses de la ciutat en 8 categories diferents: la constructora Maheco en la de

Responsabilitat social corporativa; l'empresa d'enginyeria Sener en la
de Projecció de la ciutat de Cerdanyola; la firma biosanitària STE Group
en la d'Internacionalització; les empreses d'instal.lacions d'eficiència
energètica Grup mh en la de Desenvolupament de negoci i foment de
l'ocupació; el Parc Recerca de la UAB en la de Recerca i Innovació;
l'Autoescola Cordelles en la de Comerç; l'Hotel Torre Vermella en la de
Restauració; i La Gestora Cerdanyola, que enguany fa 75 anys, en la
nova categoria de Trajectòria empresarial.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Carme Carmona, la
vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, així com d’altres membres del consistori i del món econòmic local i comarcal

Promoció Econòmica

Més d’una trentena de comerciants de la ciutat van convertir el parc del Turonet en un
gran aparador amb productes molt variats, alguns ja coneguts i altres de nova creació, a
preus assequibles i amb bones oportunitats
per als clients, mostra inequívoca de que el
comerç de la ciutat està viu, és dinàmic i és
emprenedor i que, per tant, gaudeix de bona
salut.
El comerç local té al Firestoc la possibilitat de
liquidar els seus estocs però també donar-se
a conèixer entre la ciutadania i presentar els
seus nous projectes

Nou terra al mercat de Serraperera

El Mercat Municipal de Serraperera ha estrenat terra.
L'actuació s'ha fet d'acord amb la junta de paradistes
amb l'objectiu de fer més agradable i confortable la
compra al Mercat .
S’ha instal·lat un nou tipus de rajola que dóna una nova
sensació de lluminositat i amplitud a la llotja, ajudant a
millorar l'estada de la ciutadania que fa les seves compres en aquest mercat municipal.
La junta de paradistes i el govern local coincideixen en
valorar-ho com el fruit d'una tasca conjunta per tal de
potenciar la proximitat, la qualitat dels productes i la
millora de la instal·lació

Pavimentació de la plaça Unamuno
Un dels emplaçament on s’ubica el Mercadal de
Serraperera ha estat asfaltat aprofitant l’actuació municipal de renovació del paviment.
D’aquesta manera s'atén una reivindicació dels marxants que munten els divendres a Serraperera i que
fins ara eren els únics que ho feien damunt d’un espai
no asfaltat.
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Nou èxit del Firestoc tardor

Cerdanyola, c

Cultura/societat

Comença la tardor i Cerdanyola es torna a omplir d’activitats. La ciutadania no para i
demostra el seu dinamisme amb actes lúdics, solidaris, culturals, esportius i de tot tipus
2
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1

4

5

3

6

8

7

9

1. Inauguració del nou espai d’aparells de gimnàstica per a gent gran 2. Festa de la Gent Gran 3. Marató de
Sang a l’Ateneu 4. Aspadi i Catalonia cap als Special Olympics 5. Lluita contra el càncer de mama 6. Art i joves
7. Una altra mostra dels actes en la lluita contra el càncer de mama 8. Cap de setmana Ibèric 9. Inauguració de
l’exposició camí cap a la Pau al barri del Pont Vell

a, ciutat activa

Cultura/societat

10

11

13
317 Cultura 19

12

Fit Teatre: il·lusió i imaginació
El Festival Internacional de Teatre Infantil, organitzat per
Bambalina amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Cerdanyola, va portar il·lusió i diversió amb tot un seguit
d'espectacles per a un públic familiar.
Màgia, fantasia envaïen la ciutat amb espectacles de qualitat molt variats i per a totes les edats

14

15

17

16

18

10. Presentació de la Setmana del Bolet 11. Inici del curs de l’Aula d’Extensió Universitària 12. Celebració del
Dia d’Aragó 13. Festival Flamenc 14. Presentació del FIT Festival 15. Els óssos dels Pirineus 16. Des d’Itàlia
“Augmentant Pinotxo 17. Volta de Roda 18.Titelles

Educació

Som ciutat educadora
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Cerdanyola no renuncia a
ser ciutat educadora

La defensa de l’escola pública i del sistema
d’immersió lingüística van ser dos dels principals objectius que la comunitat educativa de
Cerdanyola es planteja per aquest curs escolar
2014-2015.
Altres novetats destacades són el projecte
educatiu de ciutat o les noves activitats del
programa Cerdanyola Educa i del Pla de Zona
per a professors.
Resalten dos grans projectes, el projecte educatiu de ciutat i el consell d’infants.

Beca d’alt
rendiment per a
una alumna del
Forat del Vent

El programa Cerdanyola Educa s’adreça a les
escoles de la ciutat. Enguany es presenta amb
la incorporació de més d’una cinquantena
d’activitats noves com ara els espais familiars,
l’ampliació del programa Aulos Ciutat i de les
maletes pedagògiques a Serveis Educatius
així com noves propostes relacionades amb el
medi ambient i amb l’educació intergeneracional. Aquest programa té com a principal objectiu potenciar la qualitat de l’educació així com
l’ús dels recursos municipals.

Mentre que la tendència general a
Catalunya ha estat la de l’increment d’alumnat,
la situació a
Cerdanyola és diferent. En concret,
es registra una tendència inversa i
és que el nombre d’alumnes va a la
baixa.
Aquest nou curs escolar s’afronta
amb la presència de diversos elements desestabilitzadors com la
nova llei d’educació, LOMCE, i la política lingüística del govern central.
Cerdanyola fa també una defensa
de la política d’immersió lingüística
a l’escola pública catalana com a
garantia de cohesió social; un sistema del qual ens hem de sentir orgullosos.
Cerdanyola és una ciutat ubicada
estratègicament amb una gran infraestructura científica, amb destacats centres i empreses de recerca
i la Universitat Autònoma de
Barcelona. Però el més important
és el capital humà en una ciutat
que sempre ha volgut ser educadora.

Reconeixement a les
millors notes de selectivitat

Aïda Moreno amb el diploma acreditatiu de la beca

Aïda Moreno, estudiant de l’Institut Forat del
Vent ha rebut una de les beques salari Ítaca
UAB / Banc de Santander pel seu alt rendiment acadèmic.
Aquesta beca possibilita que l’alumna iniciï i
continuï els seus estudis universitaris i inclou
el pagament de 500€ mensuals durant deu
mesos de l’any, renovables al llarg dels seus
estudis de grau. També inclou l’import de la
matrícula i, si s’escau, les despeses d’allotjament en el campus de la UAB.

Els estudiants van rebre el reconeixement de les autoritats municipals

Els estudiants dels instituts de Cerdanyola que han tingut les millors notes a la prova de selectivitat van ser homenatjats per part de les autoritats municipals.
L'acte es va fer al Museu d'Art de Cerdanyola on els estudiants, 15 en total, van rebre un diploma de reconeixement i un obsequi.
Durant la recepció es va destacar la importància que té la formació a l'hora de donar més oportunitats als joves que es vulguin incorporar al món laboral. També es va destacar l'esforç que suposa per a tots ells i per a les seves famílies obtenir les millors notes i a la vegada el valor i exemple que suposen per a la ciutadania.

Gestió

Increment dels ajuts per al curs 2014-15
L’increment de la partida pressupostària de l’exercici 2015 respecte l’any 2014 és de
33.561,05€. Gràcies a aquest increment 270 famíles més que en el període anterior han
pogut accedir a aquests ajuts
LLARS D'INFANTS
LLIBRES
MATERIAL ESCOLAR
MENJADOR ESCOLAR
COLÒNIES I FI DE CURS

2013-2014
49
137
365
308
111

2014-2015
41
188
475
337
193

TOTAL CONVOCATÒRIA ANUAL 2013-2014

2014-2015

361.246,85€

394.807,90 €
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BEQUES

Ajuts econòmics a les famílies
El treball per donar cobertura social a totes aquelles persones i famílies que ho necessiten continua sent prioritari. En el darrer pressupost, les partides destinades a
les persones van ser les úniques que van créixer i han estat ampliades per donar
resposta a les persones que presenten una situació de fragilitat que no permet ser
coberta amb la dotació pressupostaria inicial destinada a aquesta finalitat.
La resolució de l’ampliació queda reflectida en la consignació econòmica de dues

partides. La d’ajuts econòmics d’urgència social, que s’ha vist augmentada en 20
mil euros, i la d’ajuts econòmics a famílies, que s’ha ampliat 40 mil euros.
Aquestes dues partides ja havien augmentat respecte al pressupost del 2013 i la
consignació pressupostària d’aquest exercici havia sigut de 90 mil euros per a cadascuna. Malgrat aquest augment, s’ha hagut de fer l’ampliació per donar resposta a les necessitats actuals.

Barris/Serveis Socials
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Nova campanya cívica a Sant Ramon
per respectar el descans
El passat mes de setembre s’iniciava una campanya cívica al carrer de
Sant Ramon amb l’objectiu de conciliar l’oci nocturn amb el descans dels
veïns i veïnes de la zona. La campanya és el resultat d’un procés participatiu dels actors implicats.
Es tracta d’una campanya cívica de sensibilització per aconseguir que les
persones que assisteixen als establiments d’oci i restauració de la zona
gaudeixin de l’estona d’oci i ho facin, alhora, respectant el descans del veïnat.
En aquest procés participatiu han col·laborat l’associació de veïns del barri, representants dels establiments d’oci i restauració implicats i el propi
Ajuntament. L’objectiu és que tots els actors junts han treballat per trobar
solucions a la problemàtica dels sorolls habituals produïts per algunes
persones en el moment que surten dels establiments d’oci i restauració.
La campanya disposa de tres elements: banderoles, adhesius i rodals.
S’han instal·lat 19 banderoles al llarg del carrer de Sant Ramon amb la
frase “Si us plau, respecteu el descans dels veïns” i la imatge d’una ovella
demanant silenci. Alhora, els establiments d’oci i restauració han inclós
un adhesiu a la porta amb la mateixa frase i un codi QR que amaga una
simpàtica sorpresa. Finalment, s’han repartit rodals per als gots als establiments per tenir present la campanya durant l’estona d’oci.
Pegatina que recorda que cal respectar el descans dels veïns

Tothom som la ciutat, nova activitat
de la taula de discapacitats
Funcional, AEMVOC, ACFAC, Catalonia,
Barcanova, Xiprers, Creu Roja, Tots Vàlids, AMPA
Jeroni de Moragas i Piune,

A dalt, cartell del Dia de les
Persones amb Discapcitat
Al costat, una de les activitats
organitzades des de l’àmbit
de la discapacitat

La Comissió de Treball de l'àmbit de la
Discapacitat, integrada per entitats i personal
municipal ha preparat diverses activitats destinades a comunicar a la ciutadania les activitats
que realitzen habitualment.
En aquest sentit el dimarts 11 de novembre i integrada en el programa de la Festa de Tardor, es
muntarà l'activitat "Tothom som la ciutat", a partir de les 11h i a la Plaça de l'Abat Oliba. Les entitats i les persones que integren la taula informaran a tothom de les activitats que fan
habitualment. A més, pintaran un gran mural on
s'hi verà un skyline de la ciutat ben peculiar: amb
edificis singulars però també amb persones singulars. On totes hi caben, on tothom som la ciutat.

La Comissió de Treball també prepara les activitats del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, que s'escaurà el 3 de desembre.
Com és habitual es confeccionarà un programa
d'activitats que es divulgarà a través de la
premsa local, així com el portal municipal
www.cerdanyola.cat i els perfils socials municipals. L'objectiu serà visibilitzar la diversitat de la
ciutadania cerdanyolenca. Tothom som la ciutat.
Es programaran activitats formatives, lúdiques o
la lectura del manifest de la jornada, que aquest
any tindrà un marcat caràcter cerdanyolenc.

Una comissió amb 12 entitats
La comissió compta amb un total de 12 entitats
participants: ASPADI, La Tortuga, ASEM

Entre d’altres accions es treballa des de les escoles i des dels instituts amb una proposta d'activitats de teatre, ioga compartit, elecció del cartell
del dia Internacional de la Discapacitat i cine fórum. Aquesta proposta ha estat escollida per ser
exposada com a exemple al Congrés
Internacional de Ciutats Educadores aquest mes
de novembre a Barcelona.
Altres temes que també es treballen són aquells
que preocupen al col·lectiu de persones amb diversitat funcional on des del Servei de promoció
Social es dóna suport i s'intenta posar a l'abast
els recursos necessaris per poder donar resposta.
Aquest any concretament es treballa el manifest, una exposició a l'Ateneu de dibuixos d’infants de primària sobre la diversitat funcional i
fotografies d'activitats diverses de les entitats de
l'àmbit, s'ofereix un taller d'artteràpia i mim per
a professionals i persones que hi treballen a les
entitats entre d’altres accions.
El lema de tota aquesta feina és "aconseguir un
món on les relacions estiguin basades en la diversitat i viure en la diferència que existeix entre
tots nosaltres, una societat que pugui generar
els suports que cadascú individualment necessita per moure's per la vida"

Habitatge

Pla municipal per l’habitatge
desocupat 2014

Què és un Habitatge buit
o desocupat?
És l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per
un termini de més de dos anys.
Un dels edificis amb habitatges buits sense empadronament detectats

L'Ajuntament ha aprovat definitivament la posada en marxa dels dos instruments necessaris per a la gestió d'habitatges buits;
l'Ordenança i Taxa Municipal-HADI, i el
Reglament
i
Registre
d'Habitatges
Desocupats.
Aquest és un compromís assumit arran de la

laborals, el canvi de domicili per una situa-

Estudi sobre habitatges
desocupats

ció de dependència, l'abandonament de

L'Ajuntament ha realitzat un estudi de les dades d'habitatges desocupats segons la informació cadastral de l'IBI i de la Taxa de Residus
en els que consten com a titulars entitats financeres, entitats i societats mercantils. Del
conjunt dels 22.730 habitatges del padró IBI
de Cerdanyola, s'ha detectat entre 979 hab.

pèrdua de població i el fet que la propietat

moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses” presentada segons IBI i 1.119 hab. segons taxa residus,
per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i d'habitatges buits sense empadronament.
L'Ajuntament ja ha fixat amb l'estudi de la
aprovada al Ple de gener de 2014
L’Objectiu de l’Ordenança i Taxa Municipal, i
del Reglament i Registre d’Habitatges
Desocupats, és incorporar els criteris de la legislació vigent i de la “moció de la PAH”. La
tasca de l’administració per l’habitatge a
Cerdanyola és una tasca nova, un canvi de model de gestionar la ciutat construïda, sense experiència d’altres casos des dels primers ajuntaments democràtics.
L’aplicació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge (LDH) en relació
als habitatges buits, s’està fent des dels
Ajuntaments. Habitatge buit és l'habitatge que
roman desocupat permanentment, sense
causa justificada, per un termini de més de
dos anys.
La moció explicava i detallava la situació d’emergència habitacional que pateixen alguns
ciutadans, i comportava un compromís municipal d’endegar mesures per garantir el dret a
l’habitatge de tothom; instruments per evitar
la desocupació permanent d’habitatges; programes d’inspecció dels immobles desocupats; instruir procediments de desocupació,
multes coercitives i iniciar procediments sancionadors per a habitatges desocupats, d’acord amb la Llei del Dret a l’Habitatge de
Catalunya-LDH.

Són causes justificades el trasllat per raons

Taxa, la quantitat d'habitatges afectats inicialment per la seva aplicació i que poden formar
part de la Borsa Municipal d'Habitatge Social.
Aquest conjunt d'habitatges són entre un 6,26,8% del total, dels quals un 12-15% correspo-

nen a entitats financeres i societats mercantils. S'ha plantejat que són els prioritaris per
iniciar el Programa d'Inspecció Municipal.
Amb les dades obtingudes seran iniciats uns
150 casos d'habitatges desocupats, que porten dos anys buits a finals de 2014.
La nova Ordenança Fiscal Municipal-HADI
d'Habitatges
Desocupats
de
forma
Injustificada, i la Taxa corresponent que ha
aprovat l'Ajuntament el juliol de 2014, tramitarà Expedients d'Habitatges Desocupats per
sancionar els seguents habitatges buits:
a) que no es posin de lloguer
b) que no siguin cedits a l'Ajuntament a la
Borsa Municipal per lloguer social.
L'objectiu és que els ciutadans entenguin que
un habitatge buit sense ús, és un recurs d'interès públic que com a societat no ens podem
permetre, en un moment en que les necessitats d'habitatge són emergents i urgents.
Podem estar trencant els vincles de solidaritat
col·lectiva entre ciutadans i entre generacions.

l’habitatge en una zona rural en procés de
de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.
El Reglament municipal determina a nivell
local les causes justificades regulades de
l'Habitatge Desocupat a més de les causes
regulades a la Llei del dret a l'Habitatge,
els criteris del Reglament;
a) que constitueixin el domicili habitual del
contribuent
b) que es trobin inclosos en la Borsa de
Lloguer Just de Cerdanyola del Vallès
c) que es trobin destinats a ús diferent del
residencial, sempre que tinguin les pertinents llicències i autoritzacions
d) que el seu ús sigui l'esbarjo en determinats períodes
e) que el seu titular sigui qualsevol
Administració Pública
f) que es trobin afectats per una declaració
d'estat ruïnós
g) que estiguin buits a causa d'un reallotjament de persones per actuacions de gestió
i execució del planejament urbanístic.
Un cop s'ha resolt administrativament que
l'habitatge buit no ha estat ocupat ni cedit,
s'incorporarà

al

Registre

Municipal

d'Habitatges Buits, i s'iniciarà el procediment sancionador i de multes coercitives
per forçar la seva utilització als propietaris.
L'objectiu de l'Ordenança i del Reglament
és incentivar el lloguer assequible i, en desinterès de la propietat, que l'Ajuntament
l'obligui a cedir la seva gestió per al Lloguer
Social.
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El Pla respòn al compromís
adquirit a partir d’una moció
presentada per la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, aprovada al Ple de
gener de 2014

Promoció Econòmica

L’empresa local Devicare present a la
Red Innpulso
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L’alcaldessa va presentar aquesta empresa dedicada als serveis sanitaris de control i
seguiment domiciliari a la trobada de la Red Innpulso que es va fer a Madrid

Productes per al seguiment sanitari domicialiri

L’alcaldessa de Cerdanyola Carme
Carmona, va participar a la primera trobada d’alcaldes, alcaldesses i emprenedors organitzada per la Red Innpulso juntament amb el director general de
l’empresa Global Health Home Devices,
SL (Devicare), Rosendo Garganta.
Carme Carmona i Rosendo Garganta
L’empresa cerdanyolenca va presentar la
seva activitat al fòrum de ciutats de ciència i les de negoci i creació de riquesa. La ubicació
innovació en una trobada de treball entre alcal- del Sincrotró Alba al Parc de la Ciència junt
des, regidors i emprenedors per a conèixer al- amb empreses capdavanteres i altres infrasgunes de les idees empresarials que més èxit tructures científiques peculiars al Campus de
estan tenint.
la UAB posicionen Cerdanyola com a ciutat
L’organització de la jornada preveia la presen- clau del cluster mediterrani de la ciència i la intació dels emprenedors de cada ciutat, intro- novació amb tots els beneficis que això comduïts pel seu representant municipal. porta.
Cerdanyola del Vallès ho va fer en el grup de L’empresa Devicare es presentava a la primera
ciutats de d’entre 20.000 i 100.000 habitants. trobada d’alcaldes i emprenedors per haver
L’alcaldessa va posar en valor la decidida im- guanyat el concurs de Pime innovadora de
plicació de l’Ajuntament i els agents socials en Cerdanyola del Vallès, convocat aquest any pel
la promoció de l’emprenedoria i noves fórmu- Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament.

Prèviament aconseguia la primera Beca
Rotary, l’any 2012, amb dotació econòmica i suport logístic, clau per a la seva
constitució, posada en marxa i ubicació a
la ciutat.
Rosendo Garganta va exposar el treball realitzat a la seva empresa, dedicada al desenvolupament de productes i serveis sanitaris que, amb solucions innovadores per
al control, seguiment i tractament domiciliari de pacients crònics. Actualment, va
explicar Garganta, es desenvolupa un nou
tractament preventiu domiciliari per els
pacients crònics afectats de càlculs renals.
Una idea premiada per l’Associació
Espanyola d’Urologia.

Red Innpulso
La Red Innpulso és la xarxa de ciutats per
a la ciència i la innovació creada pel
Ministeri d'Economia i Competitivitat l’any
2011. Hi pertanyen els municipis que han
rebut la distinció "Ciutat de la Ciència i la
Innovació" que des de l'any 2010 atorga el
Ministeri. Enguany, Cerdanyola ha renovat
aquesta distinció que ja ostentava.
L'objecte de la Red Innpulso és reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de
Ciència i Innovació realitzen les administracions locals, propiciar la col·laboració entre els
Ajuntaments de la xarxa, millorar el seu potencial innovador i servir de model a altres ajuntaments per contribuir al canvi del model productiu cap a un model sostenible econòmic i
social, basat en el coneixement i la innovació.
Més informació a http://innpulso.fecyt.es

Tecnologia

Edifici bioclimàtic a la UAB
El nou edifici, singular a Catalunya pels criteris
de sostenibilitat amb que ha estat construït,
redueix el consum d’energia fins a un 62% i el
consum d’aigua fins a un 90% respecte d’un
edifici convencional i controla la temperatura
mitjançant una “pell exterior” bioclimàtica, un
sistema comparable al d’un hivernacle agrícola que regula, mitjançant obertures i tancaments automàtics, la captació de radiació solar i la ventilació. La pell exterior s’adapta
automàticament, obrint-se o tancant-se, en
funció de la temperatura, la humitat, el vent i
la radiació solar exteriors, per aconseguir en
cada moment les millors condicions bioclimàtiques a l’interior.
Situat a l’entrada sud del Campus de la UAB,
l’edifici té una superfície d’uns 9.400 metres
quadrats distribuïts en 6 plantes, quatre de les
quals són de despatxos, laboratoris i espais comuns, una correspon a aparcament, una a diversos magatzems, entre ells un gran magatzem de fòssils i una planta coberta habilitada
com a hivernacle.
Aquesta nova instal·lació, que albergarà
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i
l’Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont, ha esta molt valorada per part dels
directors d’ambdòs instituts ja que s’estableix
una relació directa amb la universitat i la possibilitat d’interacció que millora notablement la
recerca
L’acte inaugural va comptar am la presència
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L’equipament acull la nova seu de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i de
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

del vicerector de la UAB, Manel Sabés, de la tinenta d’Alcaldia, Montse Montiel i dels directors dels dos instituts.
La nova seu de l’ICTA i l’ICP ha estat dissenyada amb els criteris de sostenibilitat més exigents per dos equips d’arquitectes, dataAE i H
Arquitectes, amb una clara aposta per la sostenibilitat, tant pel que fa al consum d’energia i
d’aigua en el seu funcionament com en els
materials emprats per a la seva construcció.
L’edifici té atorgada la qualificació LEED
(Leadership in Energy & Environmental
Design) GOLD pel USBGC (U.S. Green Building
Council) amb una puntuació de 73 punts, una
certificació de compromís ambiental amb estàndards internacionals.

El seu cost final ha estat d’uns 8 milions d’euros i ha estat cofinançat per un programa operatiu
FEDER
(Fons
Europeu
de
Desenvolupament Regional) de Catalunya
2007-2013 i pel Ministerio de Economía y
Competitividad.

Nova convocatòria per accedir al
viver d’empreses - espai coworking
Les noves empreses i persones “freelance” que hagin iniciat l'alta d'activitat econòmica com a màxim en un termini de 2 anys, podran sol·licitar la seva entrada en el viver d'empreses - espai coworking de
l'Ajuntament.
El viver d'empreses- espai coworking té la missió d'ajudar a créixer a
les noves empreses en període de consolidació perquè aconsegueixin
ser més competitives en el mercat i així augmentar el seu grau de supervivència. Les empreses que s'instal·lin en el viver podran gaudir a
baix cost de despatxos amb mobiliari, connexió wifi en tot l'edifici, sala
de reunions, suport administratiu, espai coworking per a professionals
autònoms i assistència tècnica i suport en la consolidació de l'empresa.

Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció
Econòmica Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
tl: 93.594.70.50 Av. Roma, s/n
Cerdanyola del Vallès 08290

Més informació
personalment al Servei Municipal d'Ocupació,
Empresa i Promoció Econòmica

Viver virtual
D'altra banda, l’Ajuntament disposa d'un viver virtual d'accés gratuït i
d'un servei d'assessorament a persones emprenedores i noves empreses adreçat a qui tingui una idea de negoci o faci com màxim 3 anys
que hagi creat una empresa.

e-mail:
consolidacioiempresa@cerdanyola.cat
amb còpia a canserra@cerdanyola.cat
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Esports

