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NOVA ETAPA, NOUS REPTES

Editorial

Tres mesos després de la constitució del nou ajuntament, ja te-
niu a les vostres mans un nou número del Riu Sec, el butlletí
d'informació municipal, que en endavant s'ha proposat retor-
nar al concepte original: una revista feta des de criteris perio-
dístics, que alhora incorpori aquella informació institucional
d'obligat compliment. Aquest Riu Sec és, doncs, un intent de
retornar a aquell projecte pel qual van treballar durant anys en
Xaneta i el seu equip. Un sentit homentage des d'aquestes pà-
gines.

El repte que ens hem proposat amb aquest renovat Riu Sec és
el d'apropar al conjunt de la ciutadania aquelles informacions
que sovint resten poc aprofundides, com a conseqüència de les
limitacions de la comunicació més quotidiana. El Riu Sec, per
tant, pretén aprofundir en les informacions mitjançant repor-
tatges i entrevistes que contribueixin a oferir un ventall encara
més ampli de continguts de qualitat, que complementi la resta
dels serveis de comunicació municipals.

I tot això des d'un butlletí municipal compromès amb la ciutat i

amb les persones, que aposta per aquesta Cerdanyola dinà-
mica i diversa, en la qual l'Ajuntament i els seus serveis munici-
pals han de respondre al que demana la seva ciutadania. Vivim
temps de transformacions, i volem un Riu Sec adaptat al muni-
cipi; per això el volem obert, participat, eficient, flexible i que si-
gui garantia dels drets de tots els habitants de Cerdanyola.

I caldrà tenir present, també, que aquest Riu Sec haurà de se-
guir evolucionant número rere número. El que teniu a les mans
és un punt de sortida; el punt d'arribada el marcarem entre to-
tes les persones que decidim fer-nos nostre aquest instrument
que, una vegada més, creiem que ha de ser concebut com una
eina al servei de la construcció col·lectiva de la nostra identitat
com a ciutat.

Us animem a participar, criticar, suggerir, estripar i estimar… I
per damunt de tot desitjar i ajudar-nos a aconseguir que el Riu
Sec sigui novament una revista municipal al servei de la gent. 

Benvinguts i benvingudes al Riu Sec!



El debat de la telefonia mòbil s’instal·la a Cerdan

La inquietud a la ciutat per la instal·lació d’antenes s'ha traduït en pro-

testes al carrer i recollida de milers de signatures demanant la reti-

rada de les instal·lacions de telefonia mòbil i demanant a la compan-

yia que busqui nous emplaçaments per a les antenes. 

La mobilització ciutadana organitzada des de la Plataforma No als re-

petidors de telefonia mòbil al casc urbà basa les seves demandes en

els molts dubtes que planteja l'efecte de l'emissió de les ones electro-

magnètiques dels repetidors de telefonia mòbil sobre la salut de les

persones. Una situació repetida a moltes poblacions de l'Estat espan-

yol des de que la presència d'antenes de telefonia mòbil s'ha anat con-

vertint en un element més del paisatge urbà. L'augment d'aquestes

estacions base va en relació directa a l'augment d'usuaris de telefonia

mòbil.

Els telèfons mòbils es comuniquen entre ells emetent ones de ràdio

mitjançant la xarxa d'estacions base, les antenes que podem veure a

la part alta d'alguns edificis, com les del carrers del Reneixament i

Pompeu Fabra. 

L’efecte acumulatiu

Les ones de radiofreqüència són camps electromagnè-

tics, però a diferència de les radiacions ionitzants, com

raigs X o gamma, no poden escindir els enllaços químics

ni causar ionització en el cos humà. Aquesta emissió de

radiació pot produir canvis elèctrics en la membrana de

totes les cèl·lules del cos i un evident efecte tèrmic sobre

el cos, sobretot si hi ha una exposició directa (per això es

situen a alçades superiors a 10 metres i s'impedeix l'ac-

cés a la base de les instal·lacions). En canvi el debat es produeix al par-

lar sobre el possible efecte acumulatiu de l'augment de la tempera-

tura corporal a llarg termini i en la seva incidència sobre diversos

casos de càncer i leucèmia.

El 1996 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va posar en marxa el

Projecte Internacional de Camps Electromagnètics (CEM) per avaluar

les dades científiques existents sobre els possibles efectes d'aquests

camps en la salut i al 2016 es realizarà una avaluació formal dels ris-

cos a partir de tots els resultats obtinguts. A l'espera d'aquesta avalua-

ció continuen dues posicions confrontades.

La majoria d'administracions i les empreses del sector s'emparen en

el que consideren falta de proves concloents que demostrin els efec-

tes perniciosos de les ones electromagnètiques sobre la salut hu-

mana, en especial pel que fa referència a les afectacions oncològi-

ques. Es per això que es continua donant via lliure a la instal·lació

d'estacions base sempre que compleixen amb unes mesures de pre-

venció per minimitzar el perill de les afectacions biològiques derivades

de l'augment tèrmic que provoca l'efecte microones. 

Algunes d'aquestes recomanacions de seguretat serien aïllar apropia-

dament la zona i que es tingui en compte als veïns dels voltants, per-

què les ones afecten horitzontalment més als veïns del davant que no

als de l'edifici on s'instal·la l'antena; tanques per evitar l'accés no auto-

ritzat a l'antena; i tenint en compte que les cèl·lules dels nens són més

vulnerables per la seva immaduresa, i malgrat que els nivells del

camp de radiofreqüència no sigui considerat un risc a per

la salut, es recomana tenir en compte la sensibilitat de la

gent i no ubicar-les en les immediacions d'escoles i parcs

infantils.

En canvi moltes organitzacions contra la contaminació

electromagnètica es basen en diversos estudis científics

que constaten alguns del efectes que provocaria viure a

prop de les antenes, con mals de cap, trastorn de la son,

estrès, nerviosisme; a més de poder comportar proble-

mes neurològics i cardiovasculars, i en casos de major

gravetat es constataria un major risc de càncer, leucèmia i tumors ce-

rebrals  en les persones que viuen a prop d'una estació base en relació

a les persones que no hi viuen. Les ones electromagnètiques traves-

sen perfectament el formigó i per tant les cases no signifiquen cap

protecció. Cal dir que a qualsevol ciutat vivim en un mar d'ones elec-

tromagnètiques, ja provinguin de les antenes, la xarxa elèctrica o els

mateixos telèfons mòbil que sovint portem enganxats a l'orella.
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La instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil de la companyia Vodafone, una al carrer del
Renaixement, al barri de Serraperera, i l'altra al carrer de Pompeu Fabra, al barri del Turonet, al llindar del
barri de Canaletes, a escassos 25 metres de l'Escola Bressol Municipal Turonet, han provocat els darrers
mesos la inquietud de veïns i veïnes de les zones d'influència de les dues antenes.

Les antenes de
telefonia no estan
recomanades a les

immediacions
d’escoles i parcs

infantils



bil s’instal·la a Cerdanyola...
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Deixant a banda els estudis científics en un o altre sentit, l'any 2001

es va dictar una sentència pionera sobre la instal·lació d'antenes per a

telefonia mòbil al Jutjat de 1ª Instància número 2 de Bilbao, en res-

posta a la denúncia interposada per la família Castro demanant la reti-

rada d'una antena pels efectes que pogués tenir sobre la seva filla de

7 anys i diagnosticada de síndrome de trastorn per dèficit d'atenció

amb hiperactivitat. 

La sentència en ferm de juny de 2001 deia que "els camps electro-

magnètics en general, i les radiacions no ionitzants, de baixa potència

i alta freqüència, de la

telefonia mòbil en par-

ticular, resulten raona-

blement sospitosos de

no ser anodins en rela-

ció a la salut dels és-

sers humans que s'ex-

posin permanentment als mateixos, trobant-se el camp menys dubtós

de probabilitat patològica en l'afectació del sistema nerviós, i el risc

més evident, de confirmar-se la sospita, per als nens, els òrgans dels

quals evolucionen en creixement i conformació". La sentència va obli-

gar a l'empresa Airtel (avui Vodafone) a suspendre l'activitat de l'an-

tena.

També l'any 2001 el Tribunal Superior de Justícia de Castilla León de-

negava la llicència per instal·lar una antena de telefonia per no acredi-

tar-se suficientment l'absència de risc, estimant prioritari el medi am-

bient i la qualitat de vida sobre la utilitat pública. Es donava la raó a

l'acord municipal de l'Ajuntament de Santa Marta de Tormes,

Salamanca, denegant la concessió de llicència per instal·lar una esta-

ció base a una parcel·la de propietat municipal. Tot això, però, passava

l'any 2001. 

Marc legal actual

La Llei General de Telecomunicacions aprovada a l'abril de 2014 amb

els vots de PP, PSOE i CiU, dóna llum verda a les operadores per poder

expropiar teulades particulars per instal·lar "quan sigui necessari per a

la instal·lació de la xarxa i no hi hagi cap altra alternativa tècnica o eco-

nòmica viable". Una Llei que deixa sense poder de decisió als veïns

afectats (en els dos casos de Cerdanyola cal dir que els veïns dels edi-

ficis afectats han donat el seu vistiplau) i deixa en no res la capacitat

d'actuació dels Ajuntaments. L'anterior Llei ja contemplava l'expropia-

ció forçosa, tot i que en la pràctica era molt complicat aplicar-la si els

Ajuntaments prenien la decisió d'oposar-se. Amb la nova llei els

Ajuntaments perden totes les seves competències en la matèria, ja

que les xarxes de telefonia passen a ser considerades "determina-

cions estructurals", obres d'interès general com poden ser les carrete-

res. 

La llei deixa sense poder de decisió als
afectats i deixa en res la capacitat

d’actuació dels Ajuntaments

Què diu la llei?
La Llei obliga a Govern i administracions locals a "col·laborar a fi

de fer efectiu el dret de les operadores a ocupar la propietat pú-

blica i privada per realitzar el desplegament de xarxes públiques

de comunicacions electròniques", de manera que les ordenan-

ces i la planificació urbanística municipal "no poden establir res-

triccions absolutes o desproporcionades al dret d'ocupació del

domini públic o privat de les operadores, ni posar itineraris o ubi-

cacions concretes on instal·lar aquestes infraestructures".

Igualment n'hi ha prou amb l'aprovació del Ministeri d'Indústria i

una declaració de responsabilitat de les companyies certificant

que es compleix amb la Llei, per expropiar espais i instal·lar les

antenes, per la qual cosa ja no són necessàries les llicències mu-

nicipals d'obres i activitats que atorgaven els Ajuntaments, ni fan

falta els estudis d'impacte ambiental.

Davant aquesta situació que lliga de mans a les administracions

locals, l'Ajuntament de Cerdanyola, empès pels veïns, està assu-

mint el paper de mediador entre empresa de telefonia i plata-

forma ciutadana per mirar de trobar solucions que deixin satisfe-

tes a totes les parts. En les reunions mantingudes a tres bandes,

Vodafone s'ha compromès de moment a no tocar res en els repe-

tidors de Serraperera i el Turonet fins el 30 d'octubre, quan hi

hauria d'haver nous emplaçaments previstos. Mentre Vodafone

continua defensant que per poder donar un bon servei als seus

clients és necessari que aquestes antenes es col·loquin dins el

casc urbà, els veïns afectats insisteixen en la necessitat d'abor-

dar el mapa d'ubicació de repetidors de telefonia mòbil a tot el

terme municipal. Caldrà estar atents a les servituds i interessos

que generen la tecnologia. 
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Més de 10 mil alumnes comencen
les classes escolars a Cerdanyola
10.406 infants i joves entre els 0 i els 17 anys iniciaven amb normalitat el curs 2015-2016 en centres edu-
catius a Cerdanyola el 14 de setembre passat, tot i que les escoles bressol ja s'havien posat en marxa el
dia 3. Durant l'estiu s'han dut a terme obres de manteniment a la majoria d'escoles de la ciutat.

Més de 10 mil alumnes de 0 a 17 anys han començat sense incidèn-

cies el curs escolar 2015-2016 als centres educatius de Cerdanyola. A

l’espera de les dades definitives, enguany s’han destinat 405 mil eu-

ros a beques escolars que han arribat a 2.245 infants.

Enguany no hi ha hagut tancament de línies i, tot al contrari, s’han

obert dues noves a P3, una a l'Escola Serraperera i una a Xarau.

Davant la previsió de tancament de línies per al proper curs per qües-

tions demogràfiques, la regidora d'Educació, Elvi Vila, assegurava que

ja s'està començant a treballar amb aquesta previsió per evitar o mini-

mitzar l'efecte de qualsevol retallada en la qualitat de l'educació.

Obres a l'estiu

Durant l'estiu s'han dut a  terme obres de manteniment a la majoria

de centres educatius. Les més importants han estat l'arranjament del

pati de parvulari a Bellaterra, pintar el Carles Buïgas, obres de canalit-

zació d'aigua a Serraperera, recuperació de les grades a Turó de

Guiera, reparació dels degotalls al Xarau, instal·lació elèctrica a

L'Alzina i redistribució d'espais i aules al Gorgs. Vila ha dit que com a

gairebé única competència municipal en educació, el govern pensa in-

crementar les partides destinades a manteniment de centres.

Entre les novetats del curs a Cerdanyola també destaca l'oferta d'un

cicle de dos anys de màrqueting i publicitat a l'Institut Jaume Mimó. 

Al costat de la comunitat educativa

L'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, insistia en el missatge del go-

vern municipal de posar-se sempre al costat de la comunitat educa-

tiva, professionals i famílies, per fer front a les retallades que afecten

greument a la qualitat de l'escola pública, recordant que un curs més

s'han incorporat mestres interins al seu lloc de treball el primer dia de

curs. 

El curs s’inaugurava oficialment al teatre de l'Ateneu dies abans de l’o-

bertura de les aules amb un acte que comptava amb la presència dels

equips directius dels centres, professorat, famílies i responsables dels

serveis educatius. En el transcurs de l'acte inaugural es feia una xe-

rrada dedicada a la relació entre "Educació i Neurociència", a càrrec

del doctor David Bueno, professor de Genètica de la Universitat de

Barcelona. 

També l'Escola Municipal de Música Aulos inaugurava el curs amb un

concert conjunt d'alumnat i professorat obert al públic. 

Distribució de l’alumnat
· 575 a les escoles bressol (261 a municipals i 314 a privades)

· 5.833 infantil i primària (586 a P3, repartits en 25 grups)

· 3.797 secundària (2.652 a ESO, 822 a Batxillerat i 323 a ensen-

yaments professionals). 

· 201 a educació especial (63 al Centre d'Eduació Especial Jeroni

de Moragas i 138 al Centre de Formació i Treball Flor de Maig) 

· 370 Escola de Música Aulos.
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El Festival Internacional Blues de Cerdanyola va començar a caminar

l'any 1988, a partir d'una idea nascuda al programa 'La Conjura de los

Necios' de Cerdanyola Ràdio. I el que va començar com un concert or-

ganitzat amb maneres amateurs i molta passió per la música va anar

creixent fins convertir-se en un esdeveniment de referència a l'Estat.  

El Festival ha anat passant per diverses etapes en la seva direcció,

mantenint sempre a la seva base unes idees motrius invariables, com

són la difusió del blues i les músiques d'arrel, apropar al públic figures

internacionals i estatals i donar sortida a formacions locals, crear

xarxa de bars i sales com a element indispensable de la programació,

i projectar la ciutat a l'exterior.

Les limitacions pressupostàries van fer decidir l'any 2011 el caràcter

bianual del Festival. Enguany el certamen ha estat organitzat des de la

Comissió del Blues, un grup de persones de la ciutat vinculades al

món de la música, i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Les dificultats econòmiques, amb retirada de patrocinadors o l'inefa-

ble 21% de l'IVA cultural, no han impedit programar un Festival força

atractiu que obriran Miguel Bañón i Santiago Campillo al MAC Can

Domènech (divendres, 9 d'octubre, 22 hores). Els concerts a la plaça

de l'Abat Oliba i a sales i bars ompliran de música el cap de setmana

del 10 i 11 d'octubre, oferta de petit format que s'allargarà durant la

setmana, sumant la incorporació del Kids&Blues per a infants i el

Blues més Gran per a la gent gran per desembocar al riu de veus del

Gospel Viu Choir al Teatre Ateneu (divendres, 16 octubre, 21 hores).

El gran dia del Festival serà el dissabte 17 d'octubre al Parc del

Turonet, per on desfilaran el nord-americà John Németh, guanyador

del millor àlbum de blues de l'any; el britànic Myles Sanko, gran veu

del soul i triomfador del Black Music Festival; el guitarrista afroame-

ricà Carvin Jones, molt en l'estela de Jimi Hendrix, i grups de casa com

Los Deltonos, uns clàssics a la ciutat i, Indigos, una de les bandes reve-

lació de la temporada que defensaran el seu excel·lent Shine on me. El

Parc del Turonet serà l'escenari el diumenge dia 18 de la gran matinal

de blues i ball de swing. Tots els concerts del Festival són gratuïts i en

els concerts amb aforament limitat caldrà recollir invitació. 

El cartell del XXVI Festival Internacional Blues de Cerdanyola és obra

de Ramon Ruipérez i com ja és habitual l'Associació d'Artistes Plàstics

de Cerdanyola organitza una exposició amb peces que porten com a

tema central el blues i que en aquesta edició retran homenatge a B.B.

King. Tota la informació del Festival la trobareu a: 

El Festival de Blues de Cerdanyola
torna als seus orígens
El XXVI Festival Internacional Blues de Cerdanyola arriba del 9 al 18 d'octubre, situant el seu epicentre al
Parc del Turonet i una ona expansiva que es propaga per sales i bars de la ciutat, a més d'altres espais ja
habituals com plaça de l'Abat Oliba, MAC Can Domènech i Ateneu de Cultura, amb efectes col·laterals que
arriben a l'Auditori de Sant Cugat, fins a sumar més de 50 activitats i concerts gratuïts.

www.bluesdecerdanyola.com
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Cerdanyola acollirà la primera
Fira de la Inclusió
Es tracta d’una innovadora fira de serveis adreçada a les persones amb diversitat funcional. Es planteja per
donar a conèixer entre la ciutadania les dificultats a què s'enfronten diàriament les persones amb diversitat
funcional. A Cerdanyola, segons dades del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, hi ha 4.000 persones amb diversitat funcional, un col·lectiu que creix any rere any.

Cerdanyola acollirà la primera Fira de la Inclusió el proper 18 d'octu-

bre al Parc Xarau amb l'objectiu d'atendre les necessitats quotidianes

de les persones amb diversitats funcionals.

El Parc Xarau acollirà l'esdeveniment. Es dividirà en diverses zones se-

gons l'activitat que en cadascuna d'elles es realitzi. N'hi haurà una de-

dicada als infants amb una programació variada i jocs esportius i sen-

sorials per tal de fer-los partícips de com és la vida per a una persona

amb diversitat funcional.

Hi haurà un espai per als expositors on empreses proveïdores puguin

mostrar el que fan adaptant cotxes, habitatges i llocs de treball, entre

d'altres, amb una quarantena de carpes per acollir als professionals.

Actuacions i xerrades

L'organització preveu instal·lar-hi un escenari on es programaran acti-

vitats com ara xerrades, actuacions i altres propostes, dissenyades

perquè el públic assistent gaudeixi d'una jornada completa. 

La Coral Funcional i la Coral Vols de Sons i Sons de pau; Angue jazz &

Blues i Josep Maria Ribelles són alguns dels artistes que han confir-

mat la seva participació a la Fira. 

L'organització preveu habilitar espais d'aparcament per a persones

discapacitades, facilitant-les al màxim la seva estada a la mostra.

La I Fira de la Inclusió de Cerdanyola l'organitzen l'Associació

Funcional, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Ortopèdia Inse.

Per a més informació:

Web: www.associaciofuncional.org/fira.html

Bloc: http://firadelainclusio.blogspot.com.es/ 

Facebook: Associació Funcional

Twitter: @Assoc_Funcional

Comunicació 2.0: 365 dies x 24 hores!
Més canals de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania a través de les xarxes socials

El pes cada vegada més notable de les xarxes socials al nostre dia a

dia fa que el govern municipal hagi optat per mantenir-hi perfils on 

facilitar la comunicació amb la ciutadania. No només entesa com un

acte unidireccional sinó bidireccional, capaç de l'enriquiment mutu i

facilitador de noves possibilitats.

Actualment es disposa de pàgina pròpia a Facebook, perfil a Twitter   i

a Instagram, així com al portal de vídeos Youtube.

La realitat viva i canviant de les xarxes socials fa que poc a poc vagin

especialitzant-se. D'aquesta manera Twitter i Facebook són les xarxes

amb una interacció més destacada entre veïnat i administració. 

Esdevenen progressivament canals de comunicació per on arriben a

l'administració preguntes, suggeriments, queixes i comentaris de tota

mena que formula la ciutadania.

Contacte directe amb la ciutadania

Aquestes aportacions veïnals entren a formar part dels circuïts muni-

cipals on conflueixen altres canals de comunicació administració - ad-

ministrats i es responen emprant el mateix canal per on han arribat.

Sovint el resultat d'aquesta interacció genera nous continguts dels

quals se'n beneficia el conjunt de la comunitat. Per exemple, una pre-

gunta sobre què cal fer a l'hora de desfer-se'n dels mobles vells, fa que

es recordi a tots els perfils municipals aquesta qüestió. I si es valora

junt amb el servei responsable si convé ampliar la informació, gene-

rant una nota de premsa, banners informatius, etcètera. 

Els perfils a Youtube  i a Instagram ajuden a situar la nostra ciutat al

món 2.0. També ho fa el portal de referència municipal i d'altres que

manté l'Ajuntament, com:                                         iwww.cerdanyola.cat www.cerdanyola.info.
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Més veus a l’Ajuntament

25 representants, 7 grups municipals
Set grups polítics formen el nou Ajuntament des de les passades eleccions municipals, amb Compromís
per Cerdanyola (CxC) al capdavant del Govern municipal, i Carles Escolà com a alcalde de la ciutat amb els
14 vots dels seu grup, ERC, CIU i ICV/EUiA/MES.

En total el ple de l’Ajuntament de Cerdanyola compta amb 25 regi-

dors repartits entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

amb 5 representants, Compromís per Cerdanyola (CxC) amb 5 re-

presentants, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb 4 regi-

dors, Ciutadans (C's) amb 3 regidors, el Partit Popular (PP) amb 3

representants, Convergència i Unió (CIU) amb 3 regidors , i  Iniciativa

per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa i Moviment

d’Esquerres (ICV-EUiA i MES) amb 2 regidors. 

Nombre de vots per partit

Pel que fa al número de vots a les eleccions municipals, el PSC obte-

nia 4.634 vots (18'66%), Compromís per Cerdanyola treia 4.606

vots (18'55%). En tercer lloc quedava ERC amb 3.772 vots (15'19%),

mentre que Ciutadans irrompia al consistori amb 3.102 vots

(12'49%). La resta de forces que obtenien representació són PP,

amb 2.492 vots (10'04%); CiU obtenia 2.337 vots (9'41%) i ICV-

EUiA-MES amb 2.212 vots (8'91%). No aconseguien representació

al consistori la formació Gent per Bellaterra amb 658 vots (2'85%),

Partit dels Emprenedors -333 (1'34%)-, i Bloc Municipal -238

(0'96%)-. Els vots en blanc van ser 440 (1'77%) i els nuls, 195

(0'78%).

PSC
4.634

CxC
4.606

ERC
3.772

C’S
3.102

PP
2.492

CiU
2.337

ICV  *
2.212

* ICV-EUiA-MES

Resultat eleccions municipals a Cerdanyola del V allès
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Carme Carmona Víctor Francos Francisco Ortiz Carlos Cordón Eulàlia Mimó

Carles Escolà Elvi Vila Maurici Jaumandreu Contxi Haro

Helena Solà Daniel Mallén Íñigo García de Enterría Elizabeth Pasamonte

María Valle Pau Ortolà Sonia Rodríguez

Manuel Buenaño Rosendo Calet Fulgencio Yeste

Ivan González

Josep Grau

Jordi Miró Maria Reina

Marc Costa Encarna Linares

LES CARES DEL NOU CONSISTORI

La ciutadania de Cerdanyola

està representada al Consistori

per 25 dones i homes que 

integren els set grups 

municipals sorgits de les 

eleccions municipals. 

Us presentem aquestes 25

persones que conformen el Ple

de l'Ajuntament de la ciutat. 
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Canviant les formes de fer política
Les prioritats marcades pel govern de Cerdanyola passen per un pacte de ciutat obert, transparent i clar
amb la ciutadania, o el que és el mateix, un acord de govern amb la ciutadania i no entre sigles polítiques.

Els eixos prioritaris de CxC per un govern de canvi passen per un pla de

xoc en les polítiques socials, aturant desnonaments, impulsant el llo-

guer social i proposant un Pla estratègic per a Serveis Socials. També

s'abordarà el deute i la sostenibilitat financera, el serveis públics i la

gestió eficient de l'administració. Es potenciarà  l'ocupació i la dina-

mització de l'economia de proximitat, la participació, la transparència

i, en definitiva, les noves formes de fer política a la ciutat.

Acords de Ple

Fins ara, el nou govern ha fet la sessió extraordinària d'investidura, la

de l'elecció dels membres de les meses electorals pels comicis al

Parlament i la sessió ordinària del mes de juliol. 

El Ple ordinari aprovava l'adhesió definitiva de l'Ajuntament a

l'Associació de Municipis per la Independència en compliment d'un

compromís electoral dins el procés sobiranista. L'alcalde, Carles

Escolà, remarcava que els quatre grups que van votar a favor ho porta-

ven al seu programa com una prioritat per treballar perquè el poble de

Catalunya tingui plena sobirania i llibertat.

En temes de gestió s'aprovava la pròrroga d'un any al contracte de ges-

tió de les escoles-bressol municipals Montflorit i Cordelles davant la

suspensió de la licitació del nou contracte per les reclamacions dels

treballadors que denunciaven diferències salarials entre les diferents

escoles.

A les mocions, i per unanimitat, el Consistori aprovava el rebuig a la

Llei de Telecomunicacions i es plantejava fer un mapa per situar llocs

on es poden ubicar antenes de telefonia mòbil. També amb un suport

ampli s'aprovava l'oposició a l'Acord Transatlàntic de Comerç i

Inversió, més conegut per les sigles TTIP.

Un altre acord de Ple era l'adoptat per l'Ajuntament que es personarà

en el procediment judicial que investiga els contractes amb la

Federació Catalana d'Handbol per a la gestió de l'Altis i la piscina de

Montflorit.

I finalment, en temes econòmics, s'aprovava el refinançament d'un

préstec amb un estalvi de 116 mil euros o el Pla econòmic financer a

què obliga la llei perquè l'Ajuntament compleixi amb tots els paràme-

tres tret de la regla de despesa a causa de les inversions realitzades,

especialment en el pla Urban.



Hace cien días que se celebraron las elec-

ciones municipales. Los ciudadanos volvie-

ron a dar la confianza al PSC. No fueron los

resultados que esperábamos, pero quere-

mos agradecer la confianza de aquellos que

nos votaron y recuperar la de los que no de-

cidieron darnos su voto. Cerdanyola es una

ciudad maravillosa, cercana y agradable,

pero debe continuar avanzando y tiene mu-

cho camino a recorrer. Somos plenamente

conscientes de que hemos gobernado mu-

chos años Cerdanyola y de que, por tanto,

somos responsables de sus avances, pero

también de que no todo lo hemos hecho

bien. 

Confiamos en vosotros para hacer avanzar

la ciudad, por eso os queremos decir en

este primer escrito del mandato municipal

que estamos abiertos a vuestras propues-

tas, también se aceptan críticas.

Cerdanyola necesita un gobierno fuerte,

que tenga las cosas claras y que las pueda

tirar adelante. No es la actual realidad.

Nuestra ciudad la gobiernan hoy 5 conceja-

les de los 25 elegidos. No hace falta ser muy

sabio para saber que es una situación anó-

mala, perjudicial para la ciudadanía e in-

operante en el día a día del ayuntamiento.

Lo han decidido así Compromís per

Cerdanyola, ERC, CiU i ICV-EUiA-Mes  y lo res-

petamos, pero a todos ellos les exigimos

que sean corresponsables de su decisión -a

nuestro entender, más que errónea-, a la

hora de gobernar nuestra ciudad.

Han decidido que sea así, pero 100 días

después la realidad es que se demuestra el

refrán de que una cosa es predicar y otra

dar trigo. El gobierno de Carles Escolà ha

sido capaz de convertir en cierta aquella ex-

presión de: ni una sola de sus promesas em-

prendida, ni uno solo de sus compromisos

cumplidos, ni una sola decisión que no

tenga que ver con el día a día administra-

tivo. En definitiva, ni una sola ilusión de las

explicadas de palabra, puestas sobre el pa-

pel. O se han quedado sin ideas o sin valen-

tía. O lo que es peor, engañaron a los ciuda-

danos diciendo que harían aquello que

sabían que era imposible. Algunos ya intuía-

mos que así sería, lo lamentable es que de

incumplimiento en incumplimiento, miles

de ciudadanos se sienten hoy engañados

por su gobierno y por su alcalde. Todo ello

sin entrar en los temas nacionales, que nos

permitirán que los tratemos una vez los ciu-

dadanos hayan hablado.       

Les eleccions de maig de 2015 han possibi-

litat una oportunitat històrica per al canvi

polític a la ciutat. Des del Compromís per

Cerdanyola entenem que la ciutadania ens

ha fet l'encàrrec de liderar un Govern de

canvi social i aprofundiment democràtic, i

és per aquest motiu que des del primer mo-

ment ens hem fet nostre aquest encàrrec i

hem format un govern que doni resposta a

aquest repte, comptant també amb el su-

port i la força de tantíssimes persones que

mitjançant la lluita diària tenen en el

Compromís per Cerdanyola una eina per ve-

hicular propostes.

De la mateixa manera, cal fer un esforç des

de l'Ajuntament per conèixer i donar a co-

nèixer a tothom l'estat de la nostra adminis-

tració local, així com les característiques i

les possibles solucions a problemes com els

ruïnosos "negocis" dels aparcaments de

Cerdanyola Aparca, o la pèssima (i deslleial)

gestió feta durant anys al PEM Guiera.

Aquest mandat, per tant, ha de servir per ai-

xecar catifes i obrir finestres, però també

per deixar enrere alguns dels vicis que han

caracteritzat anteriors formes de governar.

La ciutat no necessita que s'inverteixin els

diners en obres faraòniques. El que cal, en

canvi, és posar els mitjans econòmics per

garantir un bon manteniment de les escoles

i dels equipaments dels barris, així com eli-

minar barreres arquitectòniques i millorar

l'accessibilitat de les voreres. 

Per tot això també cal que a nivell pressu-

postari la ciutat camini cap a una fiscalitat

més justa i progressiva, que protegeixi les

rendes més baixes i exigeixi més a qui més

té i més pot aportar. Perquè només d'a-

questa manera podem pal·liar les necessi-

tats que diàriament han d'encarar molts

dels nostres veïns. I en aquest sentit,

l'Ajuntament ha de liderar unes polítiques

socials encarades a trobar solucions als

desnonaments que se segueixen produint a

la ciutat, a garantir l'alimentació i a revertir

la pobresa energètica que gela els hiverns

de tantes llars.

Per tot això, el Compromís per Cerdanyola

hem començat a governar per fer de

l'Ajuntament una institució transparent,

més pròxima a la ciutadania i que compti

amb la participació d'aquelles persones i or-

ganitzacions que vulguin col·laborar a dis-

senyar i definir la ciutat que volem entre to-

tes i tots. Cerdanyola mereix una

administració moderna, accessible, trans-

parent i democràtica per tal de fomentar

l'empoderament de la ciutadania.

Inaugurem un nou cicle polític en el qual

hem dipositat moltes expectatives. La ciutat

té per endavant 4 anys que cal aprofitar per

encarar els principals reptes als que ens en-

frontem. És temps de canvi i es fa necessari

que aprofitem les oportunitats que aquest

nou escenari ofereix per a Cerdanyola.

És l'oportunitat de pilotar una renovació a

fons de l'ajuntament. Si una cosa ha quedat

clara durant el darrer mandat és que el fun-

cionament de l'administració municipal

presenta un important marge de millora. El

nostre grup mai ho ha volgut obviar i la ma-

joria dels ciutadans n'és perfectament cons-

cient. L'instrument que ha de fer possible el

canvi és una organització funcional, confor-

mada per professionals motivats i que ges-

tioni els recursos de tots perseguint horit-

zons d'excel·lència. És prioritari reformar

l'estructura i incrementar el seu rendiment,

tant a nivell de volum com de qualitat.

Partint en tot cas d'una bona feina interna,

cal ser conscients que els resultats electo-

rals obliguen als partits que formen part del

consistori a treballar per una entesa àmplia

que pugui conjugar sensibilitats que poden

semblar contradictòries però que tenen ne-

xes d'unió ben clars. El principal, aconseguir

que les persones rebin uns serveis públics

de bona qualitat. Només des del pragma-

tisme i l'empatia farem possible que la ciu-

tat avanci i és important que tots en siguem

ben conscients.

Fem front a un panorama social que es ca-

racteritza per un gran nivell de complexitat

derivat dels efectes que sobre les persones

genera la crisi econòmica que estem vivint.

A l'anterior, es suma la degradació dels ser-

veis públics i la pèrdua de qualitat de vida

que s'hi associa. Fer tots els possibles per re-

vertir aquesta situació ha de ser la primera

prioritat del mandat.

El segon gran àmbit d'actuació ha de ser el

sanejament de l'estructura d'actius i la revi-

sió de determinats projectes que durant

temps van gaudir de suficients suports però

que si s'interpreten els resultats electorals,

han quedat pràcticament en fals. A tall d'e-

xemple cal parlar del Centre Direccional i de

les problemàtiques que l'envolten.

Determinades situacions que s'hi donen s'-

han de començar a resoldre, pessi a qui

pessi.

Iniciem un mandat obert al canvi,amb il·lu-

sió i esperant poder fer realitat aquells can-

vis que els ciutadans exigim de fa temps. 

Para conseguir el objetivo final que nos mar-

camos y que es una Cerdanyola moderna,

solidaria y competitiva es preciso comenzar

sentando unas bases sólidas de actuación

municipal.

La primera de ellas, que desde el grupo mu-

nicipal de Ciutadans (C's) hemos querido

implantar es el compromiso de todos los re-

gidores y miembros del gobierno de realizar

una actuación transparente con los ciuda-

danos y donde no quepa la posibilidad de

corrupción. Para ello el pasado mes de julio

presentamos una moción en el Pleno por la

transparéncia y contra la corrupción. Fue

aprobada con los votos en contra de ERC y

de ICV-EUiA y la abstención de CDC. Se pre-

tende crear una mesa de trabajo con un re-

presentante de cada uno de los grupos polí-

ticos a fin de elaborar, entre todos, un pacto

municipal donde se fijen las bases de la

buena praxis política de los regidores de

Cerdanyola y las lineas de transparencia ha-

cia los ciudadanos, evitando cualquier ade-

mán de posible corrupción y si lo hubiera

que la persona imputada fuese apartada de

su cargo.

Otro de los grandes retos que tenemos por

delante es conseguir el respeto a la legali-

dad vigente. Si los representantes del con-

sistorio, y en particular quien gobierna no es

respetuoso con la legalidad, dificilmente

tendrá legitimidad para exigirsela al resto

de ciudadanos, ya que quienes realizamos

un servicio público debemos ser los prime-

ros en dar ejemplo.

El gran reto está, por tanto, en cambiar las

formas de hacer política y eliminar algunas

que hoy estan viciadas. 

El salir a la calle, escuchar a la gente, oir los

problemas del barrio en que residen es fun-

damental para poder realizar una política

con soluciones reales para problemas rea-

les. 

Para poder llegar dentro de cuatro años a

conseguir que nuestra ciudad haya progre-

sado tanto economicamente como en to-

dos los demás aspectos es necesario co-

menzar a sentar las bases de una política

transparente, sin posibilidad de corrupción,

respetuosa con todas las sensibilidades y

con la legalidad y que se centre en resolver

los problemas reales de los ciudadanos.

Una cosa es

predicar y otra

dar trigo

Un mandat per a

l’aprofundiment 

democrátic

Un mandat

per canviar

Cerdanyola

Una ciudad más 

moderna, solidaria y 

competitiva

L’opinió dels grups municipals
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Aquest nou mandat municipal està condicio-

nat per la nova configuració política resultant

de les urnes, que ha deixat un consistori molt

fraccionat i sense majories clares. Tenir set

grups municipals obliga a establir acords i

pactes per fer possible la governabilitat de la

ciutat. Res de nou, d'altra banda.

És cert que la ciutadania ha demanat un

canvi, una nova manera d'actuar i un nou es-

til de fer. Fruit d'aquesta lectura es va investir

un nou alcalde amb el suport de diferents

grups que li vam fer confiança, amb el com-

promís d'impulsar un Ajuntament més parti-

cipatiu i transparent. 

Tots els grups, i en especial el que té la res-

ponsabilitat de govern, sabem que ningú no

podrà aplicar íntegrament el seu programa i

que caldrà cercar pactes i amb la resta de

grups. Aquest és, precisament, un dels gran

reptes del mandat: la capacitat de negociar i

pactar dels grups polítics. I, alhora, la capaci-

tat d'obrir aquests acords a la ciutadania

quan la importància dels mateixos ho de-

mani.

Tenim una ciutat plena d'oportunitats amb

molts reptes per encarar: problemes d'exclu-

sió social, atur, habitatge, la qualitat dels ser-

veis públics, la remediació dels abocadors... i,

a més, la promoció i el suport al comerç local,

el foment del creixement empresarial, la

construcció un model de ciutat..., reptes

també i alhora part indubtable de la solució

als problemes anteriors.

En definitiva, govern i oposició hem de posar

tots els nostres esforços per construir una ciu-

tat digna i sostenible on viure i seguir convi-

vint. I tot això amb la recepta que ens ha pres-

crit la ciutadania: transparència i participació.

Des de CDC som coherents amb l'acord d'in-

vestidura, en què vam apostar per aquest

canvi, i treballarem amb responsabilitat, rigor

i exigència per tal que es produeixi. Ens cal un

nou estil de governar, ens cal guanyar eficà-

cia i proximitat en la gestió municipal. Volem

que Cerdanyola esdevingui una ciutat de refe-

rència en tots els aspectes. Sabem que és un

repte ambiciós, que abastarà més d'un man-

dat arribar-hi i que després s'haurà de mante-

nir viu permanentment.

Serem positius, constructius i dialogants i cer-

carem sempre el consens per assolir l'estabi-

litat necessària que ens permeti a tots ple-

gats treballar per aquests objectius. Però que

ningú s'enganyi: no signem xecs en blanc,

ans al contrari, serem crítics i exigents en de-

fensa de Cerdanyola i la seva gent. Només

així ens en sortirem.

En primer lugar quiero empezar este artí-

culo agradeciendo a los 2.492 vecinos de

Cerdanyola que depositaron su confianza

en la candidatura que yo encabezaba. 

El sábado 13 de junio, la mayoría de conce-

jales del pleno eligieron a Carles Escolà al-

calde de Cerdanyola. Con unos objetivos

muy claros: que en pocas semanas

Cerdanyola se adhiriera a la Asociación de

Municipios por la Independencia y se permi-

tiera instalar en el espacio público dos in-

mensas esteladas. 

En el pleno celebrado el pasado 30 de julio,

los concejales de Compromís per

Cerdanyola, ERC, ICV y CDC decidieron dar

permiso para instalar dos mástiles con la

bandera independentista en las entradas

de Cerdanyola y además gastar 5.000 eu-

ros para que Cerdanyola se adhiera a la

Asociación de Municipios por la indepen-

dencia (AMI).

Ya os avanzo que desde el Partido Popular

vamos a presentar un recurso contencioso -

administrativo en el momento que el

Alcalde pague los 5.000 euros por una ad-

hesión que tiene como objetivo fomentar el

odio hacia todo lo que sea español.

Debemos recordar que históricamente

Cerdanyola es un municipio que ha crecido

con el esfuerzo de miles de personas proce-

dentes del resto de España, de catalanes de

origen y de otros países. Cerdanyola es res-

petuosa con la diversidad y pluralidad ideo-

lógica, cultural y lingüística de sus habitan-

tes.

Cerdanyola, por tanto, nunca ha sido un mu-

nicipio separatista. Basta con pasear por

sus calles y escuchar a sus vecinos para

comprobar que la inmensa mayoría no

quiere escuchar nada de esteladas en espa-

cios públicos, ni gastarse dinero público en

una asociación privada que no respeta el

pluralismo político de los ciudadanos.

Pero sinceramente lo que me parece un au-

téntico escándalo es que el Alcalde, que en

principio debería representar a todos los ciu-

dadanos de Cerdanyola tengan la ideología

que tengan, con su voto ha permitido que la

Asamblea Nacional de Cataluña instale en

los próximos días dos mástiles con la ban-

dera independentista en las entradas de

Cerdanyola. 

Espero que el mes de agosto haya hecho re-

flexionar al Alcalde de Cerdanyola y no per-

mita instalar dos banderas que no represen-

tan a los vecinos de Cerdanyola y se ponga a

gobernar, ya que la ciudad cada día está

más sucia y abandonada.

A Cerdanyola ens ha faltat, moltes vegades,

saber endreçar la ciutat. Aquest estiu hem

començat a fer petits passos en aquest sen-

tit, estem treballant per a fer un Pla d'Acció

Municipal (PAM), per dissenyar les princi-

pals polítiques que farem a Cerdanyola els

propers quatre anys. Des d'ICV-EUiA-MES

estem satisfets d'estar aportant la nostra

experiència i empenta per a incloure en

aquest Pla mesures tan importants com la

millora de la Tarificació Social i l'impuls d'u-

nes polítiques d'habitatge que posin per da-

vant de tot a les persones, coses en les que

hem treballat molt activament els últims

anys.

Malgrat tot, creiem que cal anar molt més

enllà. El PAM és important, però amb ell no-

més podem treballar a quatre anys vista, ja

que es desenvolupa per a una sola legisla-

tura. En canvi, a ICV-EUiA-MES volem supe-

rar això. Cerdanyola mereix fer un nou pro-

jecte per a la ciutat que marqui els objectius

per als propers 10-15 anys. Necessitem de-

finir "com volem ser de grans". Què volem

per al futur dels nostres barris? Com volem

dissenyar el futur del casc urbà per a afavo-

rir el comerç? De quina manera ens hem de

relacionar amb la Universitat Autònoma per

a aprofitar la seva presència a la nostra ciu-

tat? Com hem de resoldre el trencaclosques

de la Plana del Castell tenint en compte que

ens hi juguem poder ser la clau del I+D a

Catalunya? 

Aquestes són només algunes preguntes, i

tenim clar que cal asseure's a parlar dels

quatre anys que venen, però també dels

que seguiran, i de com podrem resoldre to-

tes aquestes qüestions. A ICV-EUiA-MES te-

nim clar que volem uns barris més accessi-

bles i més dignes, que volem parlar de tu a

tu amb la UAB i que d'aquí deu anys

Cerdanyola ha de ser una ciutat per als estu-

diants -no només per a dormir-hi, també per

a estudiar, sortir i treballar-. Tenim clar que

el tren de la recerca i la investigació, que és

al que pugen les ciutats del centre i el nord

d'Europa, no se'ns pot escapar.

Però a la vegada també sabem que totes

aquestes propostes per a respondre les pre-

guntes que feiem abans han de ser parla-

des i consensuades amb entitats, comer-

ciants, partits, associacions... I amb tu. Tu,

com vols que sigui Cerdanyola d'aquí uns

anys? 

ia y 

Els reptes del

nou mandat

100 días sin 

gobierno y con

esteladas

Com volem

ser de grans

L’opinió dels grups municipals
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Enllestida l’ampliació del Casal de Joves

L'edifici del Casal de Joves acull diferents programes que pretenen do-

nar serveis a les diverses etapes de la joventut de Cerdanyola.

Espai jove 12 a 16 anys

L'Espai Jove de 12 a 16 anys és un projecte de lleure educatiu de casal

diari. El projecte ofereix un espai de dilluns a divendres on els nois i

noies assistiran d'entre les 17 h. a 20'30 h. 

Per tal de participar en aquest projecte, cal formalitzar una inscripció

amb l'autorització paterna corresponent.

L'Espai Jove 12 a 16 anys funciona mitjançant l'assemblea d'aquell jo-

vent inscrit. Una altra funció d'aquesta assemblea és la planificació i

organització de l'Estiu Jove  que es realitza durant el mes de juliol. 

Programa d'acompanyament a adolescent i joves

Aquest programa  d'acompanyament, orientació, informació i segui-

ment de nois i noies de 12 fins a 29 anys, del seu itinerari formatiu

amb la finalitat última de que obtinguin un títol acadèmic i incorporin

hàbits de responsabilitat, esforç, i compromís per tal d'aconseguir un

grau d'independència i emancipació mínim per a la seva realització

com a persones i ciutadans. 

Dinamització juvenil 17 a 29 anys

Aquest projecte dóna continuïtat de manera coherent al projecte

d'Espai Jove 12 a 16 anys: participació activa del jove; compromís i

responsabilitat; foment de l'autogestió, i l'autoorganització i foment

de la cooperació i de la col·laboració i de projecte en comú.

Aquest programa  té un enfocament més vinculat a la dinamització so-

ciocultural, per tant, la finalitat és el foment de projectes sorgits de la

seva pròpia iniciativa, el suport logístic i de recursos i en definitiva l'a-

companyament als joves per tal que siguin ells qui realitzin l'activitat. 

Tot això amb l'ajut i el suport d'un dinamitzador sociocultural especia-

lista en joves.

Els serveis del Casal

El Casal de Joves per tal de realitzar aquestes activitats ofereix els se-

güents espais: sala d'edició d'àudio i vídeo; la sala FAB-LAB, de realit-

zació de maquetes amb maquinari i impressores 3D; la sala polivalent

i d'actes; la sala taller i de cuina i els bucs d'assaig. 

Són tres bucs d'assaig a disposició en unes hores setmanals a un preu

accessible i a un horari molt flexible per poder facilitar el seu ús (tant

entre setmana, fins a les 23'30h, com els caps de setmana, fins a les

00'30h.)

Per a més informació:

joventut@cerdanyola.cat

http://www.facebook.com/casaldejoves.altimira. 

Twitter: @jovesaltimira. Telf.: 935 805 869

Horari de dilluns a divendres: de 10 a 14 h i de 17 a 21'30 h.
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Es posa en marxa un renovat i ampliat Casal, un cop enllestides les obres d’un dels equipaments de refe-
rència a la nostra ciutat que ofereix serveis per a joves de 12 a 29 anys.
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El renovat enllumenat de Fontetes i Montflorit
estalvia 30 mil euros en despesa energètica
S'han substituït les làmpades i les llumeneres existents per models més eficients, mantenint els nivells 
lumínics. El proper barri on s’actuarà serà a Canaletes.

Les actuacions de renovació de l'enllumenat públic dutes a terme a

Montflorit i a Les Fontetes suposaran un important estalvi econòmic

per les arques municipals i una millora de l'eficiència energètica. Les

actuacions realitzades han consistit en la substitució de làmpades i

llumeneres i la instal·lació d’equips de control de nivell a cada fanal,

que ajusten l'enllumenat a les diferents franges de la nit. 

Actuacions a Montflorit

Els treballs finalitzats el desembre de 2014 han permès en els pri-

mers 5 mesos de l'any un estalvi de 47.186 kWh (reducció en emis-

sions de 30.670,90 Kg CO2), equivalent a una reducció del 53,7% del

consum energètic. Pel que fa a la despesa en factura elèctrica, en

aquests mesos l'estalvi ha estat de 7.156,80 €, respecte el mateix pe-

ríode de l'any passat. En termes relatius, suposa una reducció del

49,8%. L'extrapolació per a l'any 2015 permet estimar un estalvi de

22 mil euros aproximadament. 

Les Fontetes

Les actuacions realitzades, finalitzades el mes de febrer de 2015, han

permès en els primers 2 mesos de l'any un estalvi de 11.502 kWh

(reducció en emissions de 7476,30 Kg CO2), l'equivalent a una reduc-

ció del 29,8% del consum energètic. Pel que fa a la despesa en factura

elèctrica, en aquests mesos l'estalvi ha estat de 1.349,09 €, respecte

el mateix període de l'any passat. En termes relatius, suposa una re-

ducció del 25,1%. L'extrapolació per a l'any 2015 estima un estalvi de

8 mil euros aproximadament. Per a l'any 2016, serà de 9.500 euros.

El proper barri on s'actuarà serà el de Canaletes. Prèvia actuació de re-

novació, el govern local parlarà amb el veïnat per informar-lo de l'ac-

tuació prevista, consultant-li aspectes dels treballs a realitzar.
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Recull fotogràfic d’estiu

Cursa dels Poblats Ibèrics

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Mostra d’havaneres Diada Nacional de Catalunya

Mostra de Dansa

Festival Fantosfreak

L’estiu a Cerdanyola ha estat d’una activitat social i cultural molt activa. Festes als barris, mostres de
dansa, cinema freak i també activitats esportives han animat la ciutat durant el temps estival.

Festes majors als barris
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Ermini Puig: "L'agricultura és l'ofici
més bonic del món”

Cerdanyola, en un passat no tan remot, va

ser el primer municipi productor de vi de

la comarca i per tant el mes de setembre

era el de la verema. El 60% del territori

l'ocupava la vinya, que ara només compta

amb un petit testimoni a can Coll, al Parc

de Collserola. Primer la fil·loxera i després

la industrialització van acabar amb aquell

cultiu que era també una forma de vida. I

la verema ha passat a ser poc més que un

record del passat pagès del poble.

En aquells temps, la principal varietat de

raïm que es cultivava a Cerdanyola, se-

gons els testimonis recollits per Antonio

Olea a La Cerdanyola rural, era la pansa-

let, que ara coneixem com a xarel·lo, que

produïa un vi blanc, de taula, de poca gra-

duació i afruitat. Aquest vi pansalet era el

que fins fa pocs anys es produïa a la finca

que can Feliu del Cantó tenia a la riera de

Sant Cugat, l'últim testimoni  perdut d'a-

quella verema tradicional. Històricament,

per la verema, a Cerdanyola venien page-

sos d'altres contrades per collir el raïm,

fins i tot procedents de València i Castelló.

Tot i que la pansalet era la principal varie-

tat també hi havia samsó, macabeu, gar-

natxa, sumoll o moscatell, ja fos per fer vi

o per menjar. 

Per contra, actualment als prop de mil

ceps que hi ha a can Coll hi ha varietats

ull de llebre, merlot i cabernet sauvignon -

les tres no autòctones- en una petita vinya

d'un alt valor pedagògic que cada any s'o-

bre també als infants del casal del museu

de ca n'Oliver. El vi s'elaborarà a can

Calopa de Dalt, finca pública de Collserola

dedicada a la difusió del món del vi ges-

tionada per la cooperativa L'Olivera, que

també l'ha convertit en un equipament

per a la reinserció social i laboral de per-

sones amb disminució psíquica.

L'envelliment, però, es realitzarà nova-

ment a can Coll. 

- És un dels últims testimonis de la
Cerdanyola pagesa. S'imaginava que seria
així?
La davallada de la pagesia va començar als
anys 60 quan el marquès va començar a
comprar les terres que hi havia al voltant del
castell on hi havia vinyes en rabassa morta.
Es van anar acabant els pagesos i van comen-
çar l'Aiscondel, l'Uralita, les baietes... i la gent
se'n van anar a treballar a les fàbriques i tot
va anar degenerant. 

- Ser pagès és més que un ofici, és una forma
de vida, de  ser?
Tots tenim una manera de viure. Jo tinc la
meva i sense això em trobaria desplaçat
completament. Molta gent em pregunta per-
què treballo als 83 anys: perquè he treballat
tota la vida i faig una cosa que m'agrada.
Necessitat de treballar? El que tinc és il·lusió
de fer una cosa. L'agricultura és l'ofici més
bonic que hi ha al món: plantes una llavor, la
veus néixer, la cuides i aquella llavor, depèn
de la manera com l'has cuidat, et dóna un
fruit que és la teva subsistència. La terra co-
rrespon a la teva feina. És el teu treball, però
també és la teva il·lusió. 

- Què és cultivava en aquell moment?
Vi. Cada casa tenia un hort per a la seva sub-
sistència, plantaven patates, mongetes...
però el principal cultiu era el vi. 

- Hi ha un cert debat entre els que diuen que
aquell vi era bo o era un vi de taula senzill...
El vi que es feia al celler cooperatiu de
Ripollet era dolentíssim, no servia per a res.
Hi havia gent que tenia vinya pròpia que ela-
borava vi a casa i feia un vi que estava bonet,
però el que anava al celler era un desastre. El
raïm s'havia de classificar entre el bo per fer
vi i el dolent per llençar i això no es feia. Hi ha-
via famílies que que es mataven perquè el ce-

ller classifiqués bé el raïm... però res. 

- El territori com era? On hi ha els actuals ba-
rris què hi havia abans?
Des del carrer Ample cap a Cordelles, cap a
can Serra, no hi havia res, tot eren vinyes; de
la plaça de Sant Ramon cap avall, tampoc. I
d'això fa 50 anys, eh!.  Travessaves el riu i per
arribar a Les Fontetes hi havia un bosc d'alzi-
nes i de pins on el Mora va muntar un xirin-
guito i anàvem a ballar amb una gramola i
pagaves una pesseta i li dedicaves el ball a
una noia. Tot allò eren horts. 

- Segueix treballant la terra, què cultiva?
Ara poca cosa. Tomàques, mongetes, pata-
tes, carxofes a l'altre costat.... quatre coses
per passar l'estona. 

- És el president dels Arriers, organitzen Els
Tres Tombs... 
La gent que ve de fora es queda meravellada
de tanta gent que hi ha al carrer. Surt molt bé.
Fer una festa així costa molts diners i costa
molt treure'ls. L'Ajuntament encara es porta
bastant bé, tot i que no col·labora tot el que
voldríem, i tenim l'avantatge que és al prin-
cipi, la primera festa que es fa a l'any i fem
molta propaganda, amb 10 mil revistes  que
repartim fins i tot a les escoles. I la gent ho
viu. Ho vivim. 

-Algunes vegades s'ha parlat de fer un parc
agrícola a la via verda. Li agradaria? 
Ho he parlat 200 mil vegades però ningú no
m'escolta. A cada Ajuntament li he reivindi-
cat: feu un espai agrari. Però tots en passen
perquè s'han de posar molts diners, però te-
nim l'avantatge que encara que aquests te-
rrenys del costat no es cultivin estan decla-
rats com a mig espai agrari. A Collserola
també ho hem parlat moltes vegades i no en
diuen no, però tampoc acaben de dir sí.

L'Ermini Puig és un dels referents d'un temps que ja no tornarà. Als seus 83 anys, és un dels pocs pagesos
que treballen a una vila que no fa pas tant de temps era tot un referent vinícola. Costa d'imaginar les fileres
de vinyes al paisatge d'avui. De fet, els terrenys que encara treballa Puig són tota una paradoxa: limiten
amb espais naturals com el Parc de Collserola, però també amb un símbol tecnològic com el PTV.  

L'entrevista 
sencera, i 
en format 
audiovisual

Temps de verema a Cerdanyola
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El Sincrotró Alba és una gran infrastructura científica que mitjançant

l'acceleració de partícules produeix una llum que es fa servir per a la

investigació científica i industrial. La llum de Sincrotró, segons explica

el sotsdirector de l'Alba, Gastón García, és d'aplicació a àrees molt di-

verses de les biociències, la matèria condensada i la ciència dels ma-

terials. Aquesta llum és una eina d'anàlisi que es fa servir per resoldre

problemes en àrees molt diverses i molt properes a la vida quotidiana

dels ciutadans. 

Aquest és el missatge que el Sincrotró Alba ha volgut fer arribar a la

població durant la celebració de la Nit Europea de la Recerca: la cièn-

cia és a les nostres vides, ens envolta i serveix per fer descobriments

de molta utilitat per a la societat. 

El Laboratori de Llum celebra per segon any consecutiu, amb molt d'è-

xit i al Museu d'Art de Cerdanyola, el MAC-Can Domènech, aquesta Nit

de Recerca amb conferències, teatre, exposicions i concursos adre-

çats a grans i petits. L'objectiu d'aquesta activitat és promoure la in-

vestigació, fomentar l'interès dels joves per les carreres científiques i

apropar la ciència a la ciutadania. En aquesta edició, però, l'acte ha

coincidit amb la celebració de l'Any Internacional de la LLum i les

Tecnologies basades en la llum, "una oportunitat excel·lent", segons

Gastón, per aprofitar aquesta onada de divulgació i contacte amb la

societat per ensenyar què és la llum de Sincrotró com a una part molt

important de les Tecnologies de la Llum. 

7 línies de llum i bones expectatives de futur

El Sincrotró Alba té actualment funcionant a ple rendiment 7 línies de

llum en les què s'han fet investigacions força interessants de les què

s'han obtingut resultats molt positius. Alguns exemples són l'estudi

realitzat recentment sobre el comportament de cèl·lules infectades

amb virus d'hepatits C i la recuperació del teixit quan actuen els fàr-

macs o l'estudi sobre el comportament a nivell estructural de mate-

rials superconductors a temperatura relativament elevada. Aquestes

investigacions són una bona mostra, segons els sotsdirector de l'Alba,

de com problemes candents per a la societat poden trobar una part de

la seva solució al Sincrotró. 

Les expectatives de futur són bones per al

Laboratori de Llum. Gastón García també in-

forma sobre la

construcció de

dues línies més de

llum que s'espera

entrin en funciona-

ment entre 2017 i

2019 i les bones ex-

pectatives que hi

ha per començar a construir una tercera fase

en la què es puguin abordar altres investiga-

cions científiques amb tècniques diferents a

les emprades fins ara. 

A l'espera de la confirmació per a la construc-

ció d'aquesta tercera fase en els pròxims me-

sos, el Sincrotró Alba de Cerdanyola té per da-

vant un futur esperançador com a equipament

científic de primer nivell a Europa. 

Sincrotró, una llum per entendre els
secrets de la vida
Llum per comprendre el món. Aquesta és la idea que vol transmetre el Sincrotró Alba, coincidint amb l'Any
Internacional de la Llum i les Tecnologies, celebrant la Nit Europea de la Recerca; una jornada de divulga-
ció, realitzada al Museu d'Art de Cerdanyola (MAC-Can Domènech) per segon any consecutiu i que pretén
apropar el món de la ciència a la ciutadania. 

Aquesta llum és una
eina d’anàlisi que es fa

servir per resoldre
problemes en àrees

molt diverses



40 anys de la mort de “Txiki”, un dels
darrers afusellats pel franquisme

Un tribunal militar condemnava a mort a Txiki per la participació en

l'atracament a una sucursal del Banc de Santander a Barcelona, en el

transcurs del qual havia

mort en un tiroteig el ca-

poral primer de la Policia

Armada Ovidio Díaz

López. No hi havia proves

al respecte i per aquelles

dates Txiki es trobava a

Perpinyà (França). Els

seus advocats, Magda

Oranich i Marc Palmés

només van tenir quatre

hores per preparar la

causa.

Entre abril de 1974 i

agost de 1975, ETA i el

FRAP mataven en atemp-

tat o durant un tiroteig a

quatre agents de la

Guàrdia Civil i la Policia. 

El general Francisco

Franco dicta ordre de venjança per buscar un culpable per a cada

mort, muntar farses judicials i acabar-ho tot davant el paredó.

L'encarregat de portar-la a terme és el comissari Roberto Conesa, aju-

dat per Carlos Domínguez Sánchez i Juan Antonio González Pacheco,

conegut com a Billy el Niño. Els detinguts comencen a passar pels so-

terranis de la Direcció General de Seguretat.

Entre el 28 d'agost i el 19 de setembre de 1975 es celebren els quatre

judicis sumaríssims per condemnar a mort als suposats culpables.

Prèviament, el 22 d'agost, un Consell de Ministres presidit pel general

Franco durant les seves vacances al Pazo de Meirás, aprova el Decret

Llei Antiterrorista que possibilita els judicis sumaríssims en 24 hores

contra civils i que s'aplica als detinguts amb caràcter retroactiu. Tots

els acusats han firmat declaracions sota tortura. A José Antonio

Garmendia, amb un tret al cap que l'ha deixat disminuït psíquicament,

li fan firmar una declaració que implica a Ángel Otaegui, que ni tan

sols pertany a ETA. Garmendia, incapacitat, no pot firmar i imprimei-

xen la seva empremta dactilar a la declaració. Els judicis es despatxen

en poques hores. En el judici als tres membres del FRAP, els advocats

defensors són expulsats de la sala i la vista continua amb advocats mi-

litars que no han pogut llegir la documentació del cas.

Onze sentències de mort

Els tribunals dicten 11 sentències de mort que quedaran reduïdes a 5

per les protestes internacionals. El 27 de setembre són afusellats

Juan Paredes Manot Txiki , Ángel Otaegui,

José Luis Sánchez Bravo , José Humberto

Baena i Ramón García Sanz. Ángel Otaegui

és afusellat a la tàpia de l'hort de la presó

de Burgos. Al camp de tir de Matalagraja, a

Hoyo de Manzanares, són afusellats José

Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena

i Ramón García. Els executen tres esca-

mots formats per voluntaris, esperonats per guàrdies civils i policies

arribats en autobús per veure l'espectacle, molts d'ells completament

ebris. 

A Txiki l'afusella un escamot

de sis guàrdies civils del ser-

vei d'informació que s'han

presentat voluntaris, sis indi-

vidus amb barbes i cabells

llargs vestits d'uniforme i tri-

corni. S'ho van prendre amb

molt calma. A l'ordre de foc

no hi ha cap descàrrega. Cada

un d'ells portava dues bales al

subfusell que van disparant

una a una i per torns a estó-

mac i tòrax, zones no vitals,

mentre els advocats Marc

Palmés i Magda Oranich han

d'impedir que el germà de

Txiki que assisteix a l'execu-

ció, s'abraoni sobre els guàr-

dies, i acaben implorant el de-

finitiu tret de gràcia. El general Franco s'acomiadava del poder tal com

havia arribat, decretant la mort.

Des de fa molts anys, cada 27 de setembre, una comissió encapça-

lada pel cerdanyolenc Josep Sellarés organitza un senzill acte d'home-

natge en memòria de Juan Paredes Manot Txiki al mateix lloc dels

fets, amb la presència de familiars i col·lectius per la memòria.
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A Juan Paredes Manot, Txiki, el van matar a Cerdanyola, a las 8.30 del matí del 27 de setembre de 1975, en
una clariana del bosc, a prop del cementiri de Collserola. El van lligar amb cadenes a un trípode i li van dispa-
rar mentre cantava Euzko gudariak. Ja quan l'havien detingut, el 30 de juliol, acusat del presumpte crim
d’un agent de la policia, sabia que era per enviar-lo a l'escorxador. 

A Txiki l’afusella un
escamot de voluntaris

del servei voluntari
d’informacióde la

Guàrdia Civil

Ajuntament de Girona



Esport i salut a l'abast de tothom
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Al Complex Esportiu Municipal de Can Xarau s'ofereixen un seguit d'activitats esportives, destinades a mi-
llorar la salut i ajudar a aconseguir tots els beneficis que l'activitat física pot proporcionar. 

El Pla d'Activitat Física, Esport i Salut defineix que l'activitat física re-

gular és bona per a totes les edats, practicar algun esport, fer gimnàs-

tica o simplement jugar, caminar, anar amb bicicleta o fer activitats

quotidianes d'una manera activa beneficia en molts aspectes. Fer acti-

vitat física de manera regular  ajuda a reduir l'estrès, tractar l'excés de

pes, reduir el risc de patir malalties cardíaques, diabetis  i a enfortir els

músculs, els ossos i millorar la funcionalitat de les  articulacions.

El Complex Esportiu Municipal de Can Xarau treballa en la línia d'a-

quest pla d'activitat física i esport per a tothom i les activitats estan di-

rigides per tècnics qualificats i amb  experiència en el treball físic amb

persones de qualsevol edat, des d’infants a gent gran que practica es-

port de forma regular, o no.

Activitats destacades de la temporada

Novetats

Mami-fit: L'activitat física moderada i controlada per tècnics especialistes du-
rant els mesos d'embaràs i després de l'embaràs té efectes molt positius a ni-
vell càrdiovascular, respiratori, millora de l'equilibri i la coordinació, el pes, a
més de tenir una recuperació postpart més fàcil i ràpida.  
Natació terapèutica: Curs de natació destinat a tractar totes aquells malalties
derivades de l'esquena (escoliosis, cifosis, lordosis, lumbàlgies,...)

Habituals

Natació per a nadons: Curs de natació per a nadons en edats compreses entre
els 6 i 24 mesos. 
Natació infantil: Cursos de natació d'ensenyament i aprenentatge per a in-
fants des dels 2 fins als 14 anys. 
Coreo's Infantil: El treball principal d'aquesta activitat cardiovascular és la co-
ordinació i el ball de forma divertida i dinàmica amb música. 
Aquafitness: Curs de gimnàstica a l'aigua per a adults i gent gran amb dife-
rents nivells d'intensitat. 
Curs de natació per a adults:  Curs d'ensenyament i aprenentatge de natació
per a persones adultes.   
Gim-suau: Sessió de gimnàstica dolça, per a persones que no han realitzat
mai activitat física o porten molt temps sense fer esport.                         
Tono-Streching: Sessió d'estiraments i relaxació.
Tècniques hipopressives: Sessió destinada  al tractament i prevenció de diver-
ses patologies funcionals com digestives, ginecològiques, urinàries, obstètri-
ques o posturals.
Basic-training: Sessió d'entrenament a través del treball cardiovascular i la re-
sistència muscular. Utilitzant tot tipus de material.
Maxitono: Sessió de tonificació pura de tots els grups musculars per a la gent
que no li agrada la gimnàstica amb coreografies. 
Interval-circuït: Sessió d'entrenament funcional a través del treball cardiovas-
cular i el treball de la força i la resistència muscular. 
Maximun-training: Sessió d'entrenament de màxima intensitat tant a nivell
cardiovascular com de tonificació. 
Ciclo-indoor: Sessió de treball cardiovascular d'intensitat mitjana-alta que con-
sisteix a pedalar sobre la bicicleta estàtica a ritme de la música.
Tono-step: Sessió  de treball coreografiat amb esglaó ("step") d'intensitat
mitja-alta i treball de tonificació dels grans grups musculars.
Free-style Tone: Sessió de treball cardiovascular amb una "pinzellada" de toni-
ficació. 
Total-step: Sessió  de treball coreografiat amb step. 
Sumba: Activitat dirigida ballant al ritme de cumbia, salsa, merengue,...



FIT Festival
26, 27 i 28 de setembre
Representacions al Teatre Ateneu,
Museu d'Art de Cerdanyola - can
Domènech i Plaça de l'Abat Oliba
Més informació a www.cerdanyola.cat i
xarxes socials
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Activitats a la ciutat
XXVI Festival Internacional Blues de Cerdanyola
Del 9 al 18 d'octubre

Exposicions temporals
Jaume Maymó. Espai i arquitectura

Del 18 de setembre al 29 de novembre
Museu d'Art de Cerdanyola-Can Domènech
Lujan. 10 fotos d’aigua i una galleda

De l'1 d'octubre al 31 de desembre
Museu d'Art de Cerdayola-Can Domènech
Abans de l'Alba

Fins el 25 d'octubre
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver
Jocs i joguines a l'antiguitat

Del 13 de novembre al 31 de gener 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver

Festes de Tardor 
Avanç del programa de la festa.
Diumenge 8 de novembre: Diada castellera i Ballada de
Sardanes.
De l'11 al 15 de novembre: es farà el Mercat Medieval, la mos-
tra de bonsais Kusamono al pati del MAC, espectacles diversos
a la carpa de la plaça de Sant Ramon i activitats esportives i la
Nit jove. El dia de Sant Martí, 11 de novembre, estarà dedicat
als més petits amb activitats familiars a la Plaça de l'Abat
Oliba al matí, i espectacles i activitats a la carpa de Sant
Ramon al llarg de la tarda.

Facebook: Comissió de Festes de Sant Martí

Aplec de Sant Iscle
Diumenge, 15 de novembre
Programa:

12:00h- Missa amb repartiment de pans beneïts.
12:30h- Ballada de sardanes, amb l'Agrupació Sardanista de
Cerdanyola.
Concurs de fotografia organitzat per l'AFOCER.
L'església es podrà visitar des de les 10 del matí fins a les 14h.

Mostra de treballs de camp amb animals 
Diumenge 22 de novembre de 10 a 13.30h
Amb els Arriers de Sant Antoni Abat juntament amb la
Federació catalana dels Tres Tombs. 
Esplanada de Flor de Maig 

V Milles Nocturnes 
7 de novembre
Informació i inscripcions: 

Cross Ciutat de Cerdanyola
12 de desembre
Informació i inscripcions: croscerdanyola.com

Cap de setmana ibèric

. Dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre
Jornada de portes obertes, tast, visites, tallers i jocs sobre el
menjar en temps dels ibers
Activitats gratuïtes, sense inscripció
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver
Informació: 93 692 33 22/93 580 45 00. 
a.e. 
facebook: poblat ibèric de Ca n'Oliver a Cerdanyola

Jornades Europees de Patrimoni

. Cerdanyola, terra d'ibers
Dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre
Jornada de Portes Obertes i visita guiada a les 12 h diu-
menge. Entrada lliure.
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver

. Els temples de Cerdanyola
Diumenge 11 d'octubre
Jornada de Portes Obertes de 10 a 14 h i visites guiadas a
les 11, 12 i 13 h. Entrada lliure.
Església Vella de St Martí, Ermita de Sta Maria de les Feixes i
Església de St Iscle i Sta Victòria de les Feixes

Informació: 93 692 33 22/93 580 45 00

www.bluesdecerdanyola.com

www.lacomissio.com/

www.cincmillesnocturnes.com

www.croscerdanyola.com

museucanoliver@cerdanyola.cat
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Octubre-novembre

Música
Concert de Tardor: Fantasies
Schuberianes
Diumenge, 25 octubre, 18 h
Orquestra Cambra de Cerdanyola
Preu: anticipat, 12; socis, 10.
Estudiants, alumnes Aulos, 5. Amb Flyer
de promoció, 8
Escolars, entrada gratuïta acompanyat 
d’adult

Màgia
Lari Poppins
Espectacle del Mag Lari
Divendres, 20 de novembre. 21 h
Preu: taquilla: 15; anticipat: 12; reduït:
10

Música
To Welcome Paddy Home
Nou disc d’Irish Corner amb la dansa de
Nuala Irish Dancers
Dissabte, 21 de novembre. 19 h
Preu: aportació voluntària

Música
The Gospel Viu Choir. Festival de Blues
de Cerdanyola
Divendres, 16 d’octubre. 21 h
Espectacle d’urban gospel amb The
Gospel Viu Choir
Entrada numerada i gratuïta. Cal recollir
invitació a l’Ateneu fins el dia abans

Música
Concert de Santa Cecília
Dissabte, 28 de novembre. 19 h
Banda i Coral de l’Agrupació Musical
Entrada gratuïta

Música
El(s) Poeta Ovidi
Homenatge a Ovidi Montllor
Divendres, 27 de novembre. 21 h
Amb Mercè Sampietro, Eduard Iniesta i
Llúcia Vives.
Preu: taquilla: 12; anticipat:10; 
reduït:8

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

Teatre
Fer riure és un art
Divendres, 2 d’octubre, 21 h.
Preus: taquilla, 18. Anticipada, 16.
Venda entrades per internet a 
www.cerdanyola.cat/teatreateneu

Música
Pegasus

Presentació de l’últim treball de Joan

Miquel Oliver

Dissabte, 7 de novembre. 21:30 h

Preu taquilla: 18; anticipat:15; reduït:12

Entrades per Internet: 

cerdanyola.cat/teatre ateneu



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

GENER
1 Rov-SAndreu
2 TORRENTS
3 HIDALGO
4 Rov-Rincón
5 NOVELL
6 Rov-Rivera
7 PEREIRO
8 BERTRAN
9 Hid-Valls
10 SELVA
11 Rov-Boquet
12 ORDIS
13 LLUÍS
14 SELVA
15 SÁNCHEZ

16 COSTA
17 VALLS
18 Rov-Ferrer
19 GALCERAN
20 RAMBLA
21 ALVAREZ
22 PINETONS
23 ROVIRA
24 Rov-Merinero
25 Rov-S.Andreu
26 TORRENTS
27 HIDALGO
28 RINCON
29 NOVELL
30 RIVERA
31 PEREIRO

FEBRER
1 Rov-Bertran
2 Hid-Valls
3 SELVA
4 BOQUET
5 ORDIS
6 LLUIS
7 Rov-Selva
8 SANCHEZ
9 COSTA
10 VALLS
11 FERRER
12 GALCERAN
13 RAMBLA
14 ALVAREZ
15 Rov-Pinetons

16 ROVIRA
17 MERINERO
18 S.ANDREU
19 TORRENTS
20 HIDALGO
21 Rov-Rincón
22 Rov-Novell
23 RIVERA
24 PEREIRO
25 BERTRAN
26 Hid-Valls
27 SELVA
28 Rov-Boquet

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

010


