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És un sistema que permet emmagatzemar informació mitjançant una mena de codi de barres
en dues dimensions. La informació amagada darrera un codi QR pot ser una imatge, un text, un
número de telèfon, una adreça web... les possibilitats són gairebé il·limitades.

Com es llegeix?
Per llegir un codi QR cal un telèfon mòbil equipat amb càmera, al qual haurem instal·lat una apli-
cació que permeti desxifrar-lo.
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L’habitatge al centre de les
polítiques socials i urbanístiques

Tant la Constitució Espanyola com l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya reconeixen el dret de l 'ac-
cés a l 'habitatge, però es tracta d'un dret no exigible
davant dels tr ibunals.

Mai com en els últ ims anys un dret reconegut en el
bloc constitucional s'havia trobat en el centre del de-
bat mediàtic i pol ít ic per la seva falta de plasmació
real.

Ha sigut en aquest període de crisi que la ciutadania
ha pres consciència de la seva indefensió enfront un
mercat immobil iari volàti l , unes entitats f inanceres
voraces i una administració poc implicada a l 'hora de
garantir un dret que massa sovint constituïa un ho-
ritzó l lunyà al qual ja s'endevinava que no s'arr ibaria
mai.

II   aa  CCeerrddaannyyoollaa,,   qquuèè??
A Cerdanyola, igual que a molts altres municipis de
Catalunya, volem trencar amb l 'obl it  al  qual s 'havia
sotmès a les pol ít iques d'habitatge i  tornar- les a si -
tuar al  centre de l 'agenda urbanística i  social  de
Cerdanyola.

Aquest nou camí s 'ha iniciat amb la constitució de la
Taula d'Habitatge, on l 'Ajuntament i  els principals
moviments socials antidesnonaments poden posar
en comú les seves propostes i  treballar colze a colze
per una Cerdanyola on la gent no hagi de marxar per
no poder fer front al  preu d'un l loguer,  on ningú més
torni a ser desnonat, on s'entengui l 'accés a l 'habi-
tatge com la clau per exercir  els drets ciutadans més
inal · l ienables.

L'Oficina Local d'Habitatge ha de tornar a ser la peça
clau que doni respostes no només a les situacions d'e-
mergència puntual, sinó que incideixi de forma estructu-
ral en la política de la ciutat apostant, entre altres me-
sures, per plans de rehabilitació d'edificis, per la creació
d'un parc d'habitatge municipal i per una negociació
ferma i decidida amb les entitats financeres que en els
últims anys han acumulat immobles que avui dia, en un
nombre important, romanen buits.

Aquest camí, posar l 'habitatge al centre de les pol ít i -
ques urbanístiques i  socials,  és l 'únic que farà de
Cerdanyola una ciutat on estigui garantit  el  dret a
l 'accés a l 'habitatge.

MMuusseeuu  ii  PPoobbllaatt  iibbèèrriicc  ddee  CCaa
nn''OOlliivveerr
Facebook: Poblat Ibèric de Ca
n'Oliver a Cerdanyola
Informació actualitzada i activi-
tats que es fan a Ca n'Oliver o
en d'altres punts de la ciutat.
També accedireu a àlbums fo-
togràfics i posts vinculats a l'ar-
queologia i la història.

Editorial

MMuusseeuu  dd''AArrtt  ddee  CCeerrddaannyyoollaa
http://museudart.blogspot.
com.es/ 
Bloc del Museu d'Art de la
ciutat. Documenta la progra-
mació d'activitats del mu-
seu. Les fotografies comple-
ten el testimoni escrit,
oferint una visió global del
museu.
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Regalem-nos un Nadal més    humà

La celebració del Nadal té el  seu
origen en les festes paganes, vin-
culades al solst ici  d'hivern, f ins
que l 'Església les sacral itza. I
com ha passat amb tantes tradi-
cions en una societat que fa del
diner un valor social  predominant,
esdevenen unes dates abocades
al consum. Trencar aquesta dinà-
mica perversa i  recuperar valors
que en facin una comunitat més
sòlida és una tasca que ens im-
pl ica a tots i  totes. 

Consum responsable
El sistema ens ha anat conver tint
més en consumidors que en ciuta-
dans, però és possible mantenir
el  sentit  de ciutadania amb un
consum responsable, centrat en
allò que necessitem de veritat,
sense excessos. Cal reflexionar
abans d'adquir ir  qualsevol cosa i
fer un ús racional dels serveis
dels que disposem. És impor tant
regir-nos per un criteri  de proximi-
tat,  ja que com més a prop s'hagi
produït el  bé de consum, més fo-
mentarem l 'economia local.  El  co-
merç local ofereix un vental l  suf i -
cient com per fer la despesa
associada a les festes sense ha-
ver de sor t ir  de la nostra ciutat.  A
més, l 'Associació Cerdanyola
Comerç i  Serveis ha preparat un

Mantenir els valors de comunitat i felicitat compartida, fent un consum assenyat i
responsable i no deixar a ningú al marge hauria de ser possible per Nadal.

L’Associació Cerdanyola Comerç i Serveis tornarà a instal·lar la pista de gel  al Parc Xarau del 4 de desembre al 10 de gener

La il·luminació és un indispensable de les festes nadalenques perquè ajuden a crear caliu

NNaaddaall  ppeerr  aa  ttootthhoomm  

Sense voler ser iconoclastes o resultar
frívols, celebrar el Nadal hauria de ser un
dret per a tothom. L'hivern, amb baixada
de temperatures i més hores sense llum
natural, incrementa la necessitat d'un
major consum energètic. L'Ajuntament
està adherit al Programa metropolità de

mesures contra la pobresa energètica
amb l'objectiu que totes les persones tin-
guin accés a serveis bàsics, com per
exemple la calefacció, ajudant a pagar
les factures i evitant talls de subministra-
ment.
I si algun col·lectiu té tot el dret a viure
amb il·lusió aquestes festes són els in-
fants. Un any més, desenes d'entitats
ciutadanes, mercats, comerços, escoles
i administració local sumen esforços per
fer possible Una Nit d'Il·lusió i que cap
nen o nena es quedi sense una joguina
la Nit de Reis. El programa d'activitats és
molt ampli i tothom pot col·laborar a di-
buixar somriures el dia de Reis.
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Regalem-nos un Nadal més    humà

El consum responsable és una via per millorar les condicions
de vida dels éssers humans, dels animals i del medi ambient
mitjançant un consum ètic, i passa per una petita modificació
dels nostres hàbits. Fàcil de plantejar i més difícil de fer reali-
tat, com aquells bons propòsits d'inici d'any, i més encara en
dates nadalenques. 
Es tracta de simple sentit comú i limitar-se a ajustar el nostre
consum a les nostres necessitats reals, complicat en una so-
cietat especialitzada en crear necessitats. Cal ser conscients
que una reducció del consum ajuda a mantenir un planeta
allunyat del col·lapse i que si optem per determinades op-
cions de mercat, com el comerç de proximitat o els productes
del territori, contribuïm en qüestions de medi ambient i igual-
tat social, convertint l'acte de consumir en un acte de defensa
del nostre entorn.
A tall d'exemple, una sèrie de petits gestos poden contribuir
molt a un benestar compartit. Planifiqueu les despeses fent
una llista de les compres més necessàries i cenyiu-vos al pres-
supost de què disposeu per evitar sorpreses desagradables. A
l'hora d'escollir els aliments que posareu a taula, escolliu els
de producció local, consumiu productes i serveis fets en el

vostre entorn territorial més proper, ja que d'aquesta manera
ajudareu a reforçar l'economia local i a reduir la despesa ener-
gètica que produeix el transport de productes d'un continent a
un altre. Eviteu els embolcalls innecessaris i recicleu. 

Consum responsable

programa d'activitats per fomentar
i  fer més propers els avantatges i
comoditat que posen a l 'abast
dels seus veïns i  veïnes.

Pobresa energètica
Un consum que semblava no tenir-
se en compte i  la crisi  ens recorda
amb cruesa és l 'energètic,  serveis
bàsics com l lum, aigua i  gas, es
posen en peri l l .  Cada vegada més
famíl ies tenen dif icultats per ga-
rantir  aquests serveis,  amb tots
els problemes d’ incomoditat i  v ida
poc digna que compor ta. El
Programa d'atenció i  prevenció de
la pobresa energètica, integrat
dins del Servei de Promoció Social
de l 'Ajuntament, atén a les perso-
nes amb dif icultats per a fer front
als costos dels serveis de submi-
nistrament bàsics. Viure en socie-
tat és compar tir  responsabil i tats i
per tant,  encara que puguem fer
front als pagaments, podem gau-
dir de confor t a la l lar consumint
menys energia, la qual cosa a més
ajudarà a reduir les factures i  con-
tr ibuirà a minimitzar l ' impacte am-
biental.
El  Nadal sembla una època propí-
cia per la sol idaritat,  una sol idari -
tat que es manifesta a diari  a
Cerdanyola gràcies a la feina de

diverses entitats que aquests dies
redoblen esforços. Una Nit
d' I l · lusió és ja una campanya clàs-
sica que implica a centenars de
persones. El  rebost de Càritas i
l 'Església Evangèlica i  el  menjador
Mossèn Josep Rosell  oferiran al i -
ments i  àpats perquè tothom pugui
seure a taula. Creu Roja, a més de
par ticipar en les campanyes de re-
col l ida d'al iments i  joguines,
també durà a terme la campanya
de recoll ida de roba d'abric.  

Tothom pot fer la seva apor tació,
en mesura de les seves possibi l i -
tats,  a un Nadal farcit  d'aquell  es-
perit  que ens fa sentir  més pro-
pers els uns als altres, i  que quan
d'aquí uns anys ens visit in els fan-
tasmes del passat,  el  present i  el
futur,  els puguem rebre amb un
somriure i  una tassa de brou per
celebrar junts les festes. Bon
Nadal.

Hi ha famílies 
que tenen dificultats 

per tenir els 
serveis bàsics a 
les seves llars

FFeesstteess  sseegguurreess
La campanya de Nadal comporta
l'activació del dispositiu Boix-Grèvol,
servei conjunt entre els Mossos
d'Esquadra i la Policia Local,  que
desenvolupa una tasca preventiva
feta amb la col·laboració dels co-
merciants i la ciutadania. 
Patrulles a peu per les zones co-
mercials, campanya informativa
de prevenció de delictes de roba-
tori amb força, vigilància estàtica
als accessos i sortides de les zo-
nes comercials i controls a la
xarxa viària en prevenció i reacció
de delictes contra el patrimoni,
en són les línies bàsiques.

LLaa  ppiissttaa  ddee  ggeell
L’associació Cerdanyola Comerç i
Serveis torna a instal·lar la pista de
gel al Parc Xarau. Enguany es podrà
patinar del 4 de desembre al 10 de
gener. Durant aquests dies, l’asso-
ciació també té previst organitzar di-
ferents activitats al voltant de la
pista de gel i a la ciutat. Aquestes
les podeu trobar a la Revista de
Nadal que ha publicat l’Ajuntament.
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El Ple d'octubre va aprovar per una-
nimitat una moció per impulsar la
Declaració ‘Cerdanyola una Ciutat
Lliure de Violències Masclistes’, a la
qual s'han adherit tant entitats com
persones a títol individual. La
Declaració és un clam de rebuig
col·lectiu a la violència masclista,
sumant la participació de tothom
com única manera de desautoritzar-
la, d'eradicar-la de les nostres vides
i els nostres imaginaris.
La violència masclista, sovint confi-
nada a les pàgines de successos, és
un tema polític de primer ordre i les
esfereïdores xifres d'assassinats de
dones a mans de les seves parelles,
sagnant punta d'iceberg d'un pro-
blema estructural, no deixa de certi-
ficar el nostre fracàs com a societat
que es volia igualitària. 
És per això que Ajuntament i nom-
broses entitats ciutadanes han bas-
tit un mes de novembre al voltant del
Dia Internacional per l'eradicació de
la violència vers les dones que es va
celebrar el dia 25N. Però més enllà

d'unes dates concretes la idea és
que la ciutadania edevingui un agent
actiu en el rebuig de la violència,
fent de cada un de nosaltres perso-
nes compromeses en la seva preven-
ció. Només des de la coeducació i la

responsabilitat compartida entre do-
nes i homes es pot construir una co-
munitat lliure de violència, en una
tasca diària que deixi enrere uns va-
lors intolerables que ens impedeixen
avançar com societat.

Compromís ciutadà contra 
la violència masclista

Ciutat

L’alcalde, Carles Escolà, va participar ajudant a pintar la pancarta amb motiu del 25 de novembre

Enguany l’adhesió a la declaració institucional ‘Per una Cerdanyola lliure de violències
masclistes’ es pot fer en línia a l’adreça www.cerdanyola.cat/actes25N

Premi Educaweb per al Seminari
d’Orientador@s dels instituts locals
El projecte d'orientació acadèmica i professional de l'alumnat de secundària als instituts del
municipi arribava el curs passat a la tercera edició

La 8a edició dels Premis Educaweb, en la categoria de projecte
d'institucions, organitzacions o centres educatius que s'hagin realit-
zat durant el curs 2014/2015 o cursos anteriors, ha reconegut la
iniciativa Seminari d'Orientador@s. 
El programa ajuda als alumnes dels centres Jaume Mimó, Banús,
Forat del Vent, Gorgs, Pere Calders i Centre de Formació i Treball
Flor de Maig a orientar-se entre les diferents opcions de futur aca-
dèmic i laboral. En la tercera edició, el seminari portava a terme un
projecte d'apropament dels instituts a les empreses  en el què
col·laboraven l'Ajuntament de Cerdanyola, Catalònia i Ascamm.
Mitjançant aquesta iniciativa, que ara ha estat premiada, els alum-
nes tenien l'oportunitat de conèixer de primera mà diferents tipolo-
gies d'empresa i algunes de les competències i valors que es dema-
nen en el mercat laboral. 
L'institut Banús també ha rebut un reconeixement de la mà
d'Unadikum, associació de solidaritat internacional que treballa so-
bre el territori a Palestina, com a reconeixement a totes les activitats
que endega el centre per formar alumnes amb sentit crític i solidari.Recull d’imatges de les activitats del seminari el curs passat
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Hi ha 64 pobles i  ciutats - incloent
Hangzhou, a la Xina, Thane, a la
Índia, i  la ital iana Milà- on s'han
carregat castel ls de Nou pisos.
Moltes menys de les que la majo-
r ia pensaria. Cerdanyola és des
d'aquest novembre la local itat nú-
mero 64 d'aquesta l l ista d'honor,
des que els Saballuts de Sabadell
van descarregar un Tres de Nou
amb folre enmig d'una catifa
verda formada per les camises de
tres col les val lessanes que com-
par teixen colors:  els de
Cerdanyola, els de Sant Cugat i
els sabadellencs. 

Castel ls de Vuit  a tocar
I és que la diada de Sant Martí ha
estat històrica, però encara ho po-
dia haver estat més. Deia Josep
Anselm Clavé que els xiquets de
Valls feien "alarde de perícia" amb
quatre paraules que han esdevingut
lema i símbol del món casteller:
Força. Equilibri. Valor. Seny. Els
Castellers de Cerdanyola han de-
mostrat al llarg dels anys que com-
pleixen amb aquesta tradició, però
molt especialment ho han fet
aquesta temporada, la millor dels
17 anys d'existència de la colla de

la camisa verda. Temporada però en
què no han aconseguit encara el
seu gran objectiu dels últims me-
sos: esdevenir colla de Vuit, gamma
que està a tocar amb castells com
el Quatre de Vuit o el Dos de Set -
considerat castell de gamma de
Vuit-. Aquest anhel els portaria a
una segona fita a l'horitzó: partici-
par al concurs de colles de
Tarragona que es celebrarà a l'octu-
bre de l'any vinent, pocs dies abans
que els cerdanyolencs celebrin la
majoria d'edat com a colla. Seria un
bon regal d'aniversari. Per aconse-
guir-ho caldrà treballar de valent
cada dimecres i divendres als as-
saigs que la colla fa al local del ca-
rrer del Remei, 15. 

L’Abat Oliba ja és ‘Plaça de Nou’
Ciutat

Tres de Nou amb folre dels Castellers de Sabadell

Els Castellers de
Cerdanyola firmen la

millor temporada de la
seva història

La diada castellera de Sant Martí ha convertit Cerdanyola en plaça de Nou, mentre la colla
local prepara l'assalt definitiu a la gamma de Vuit.

Els Castellers de Cerdanyola tenen com a objectiu esdevenir colla de Vuit



Ciutat

Una participació àmplia i activa de la gent gran de
Cerdanyola en els projectes adreçats a aquest col·lectiu i la
unió de les polítiques dedicades a infants, joves i grans per
fer un treball més transversal són els principals objectius
que la regidoria de Polítiques Intergeneracionals s'ha mar-
cat per a aquest mandat. Així va quedar palès durant la rea-
lització de la I’Assemblea Oberta de la Gent Gran celebrada
al MAC en què es va explicar l'obertura del Consell
Municipal de la Gent Gran a la participació de més

col·lectius i persones. Per formar-hi part, només cal enviar
un correu electrònic a gransiactius@cerdanyola.cat.
També les activitats realitzades durant la VI Setmana de
la Gent Gran van reflectir aquestes intencions. Més del
80% dels actes realitzats van ser de caràcter intergene-
racional, per exemple, el taller per treure profit del mòbil,
a càrrec d'estudiants de l'institut Banús, la trobada inter-
generacional d'escacs o l'activitat d’horticultura a les es-
coles. 

La gent gran, un dels actius 
importants de la nostra societat
La gent gran és un dels col·lectius més actius de la nostra societat i han de ser elles i ells mateixos
qui marquin les seves polítiques i les activitats que volen que dugui a terme l'Ajuntament.

Aprendre català en parella
El programa Voluntariat per la Llengua ha iniciat un nou curs amb la formació de 37
parelles lingüístiques. Des del 2003 ja hi han passat més de 90.000 parelles. 

Perdre la vergonya a parlar català en
públic és l'objectiu del programa
Voluntariat per la Llengua que orga-
nitza el Consorci per a la
Normalització Lingüística i que està
pensat per practicar el català a través
de la conversa. Es basa en la creació
de parelles lingüístiques formades
per un voluntari, que parla català flui-
dament, i un aprenent, que en té co-
neixements bàsics i vol adquirir fluï-
desa.
El programa ja ha iniciat un nou curs
amb la formació de 37 noves pare-
lles, tot i que les inscripcions per for-
mar part del projecte continuen ober-
tes. Es poden fer al Servei Local de
Català, a través de la web
http://www.vxl.cat o, presencialment,
a les instal·lacions de Ca n'Ortadó en
horari matinal de dilluns a divendres
o les tardes de dimarts i dijous.

Les parelles formades es troben una
hora a la setmana per conversar en
català. Tot i això, des del Servei Local
de Català es va facilitar als partici-

pants un llistat amb propostes d'acti-
vitats relacionades amb la llengua ca-
talana a les quals poden assistir-hi si
ho desitgen.

Durant la VI Setmana de la Gent Gran es va fer un homenatge a les persones que han fet 80 anys
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El programa ha iniciat un nou curs amb la formació de 37 noves parelles
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Institucional

Aprovació inicial de les Ordenances
Fiscals per al 2016

Les ciutadanes i els ciutadans que vulguin consultar les  orde-
nances fiscals i els preus públics per l'any 2016 s'han d'adre-
çar als serveis econòmics de l'Ajuntament ( 3a planta). 
Si desitgen fer-hi aportacions perquè tenen un interès directe o
resulten afectades per l'acord d'aprovació inicial, hauran de

presentar les corresponents al·legacions a l'OAC dins del ter-
mini d'exposició pública, que finalitza el 9 de desembre.
El govern municipal admetrà o rebutjarà les que s'escaiguin,
amb l'objectiu de millorar i consensuar el document final que
regirà les Ordenances Fiscals i Preus públics per al 2016.
L'objectiu del govern municipal per a propers anys és habilitar
els mecanismes perquè la població pugui participar des del pri-
mer moment en el disseny de les Ordenances i Preus Públics.

La proposta d'impostos municipals és en exposició pública. Qui vulgui pot fer-hi aportacions,
en forma d'al·legacions. 

Com participar-hi

La proposta d'ordenances municipals
aprovada inicialment al ple d'octubre con-
templa una reducció del rebut de l'IBI d'un
2'5%, que afectaria a tots els habitatges i
la majoria d'immobles dedicats a  altres
usos. La rebaixa seria una conseqüència
de la reducció lineal del 18% de tots els
valors cadastrals del municipi.
El descens d'ingressos es compensa cre-
ant uns tipus diferenciats que s'aplicaran
sobre immobles no residencials i els més
grans, de tipus comercial, industrial, d'a-
parcaments i oficines. S'incorporen bonifi-
cacions de l'IBI a les famílies monoparen-
tals, com les que gaudeixen les famílies
nombroses.
La taxa de residus augmenta en 4 euros
en el cas dels habitatges, passant dels
56€ actuals als 60€. Aquest increment
farà que s'arribi al 36% del cost total del
servei. Pel que fa als comerciants, es
passa d'un model de preus segons el grup
de classificació dels residus, amb rebaixa
lineal del 50% per a tothom, a una reduc-
ció que s'aplicarà en funció de la superfí-
cie dels establiments.
Les pluvàlues, regides pel valor cadastral,
baixaran un 11%. S'ha modificat el tipus
impositiu intentat compensar i evitar la
baixada d'ingressos. Es congelarà aquest
impost als habitatges afectats per desno-
naments.
Respecte a l'Impost de Construccions i
Obres (ICIO), la ciutat recupera la capaci-
tat de negociar-lo amb les empreses que
arribin a la ciutat. Fins ara se'ls aplicava
un descompte sense valorar l’activitat.
S'unificaran els criteris que regeixen
l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE),
que paguen les empreses que facturen a
partir d'un milió d'euros. 
Les Ordenances Fiscals contemplen no-
ves taxes, com la que s'aplicaria als cai-
xers automàtics a la via pública fixada en
495€ per caixer i any.
El govern local preveu que les ordenances
s'aprovin definitivament el desembre.

El regidor de Serveis Econòmics, Maurici Jaumandreu, va presentar de forma pública la proposta d’ordenances municipals

Diapositiva en la que s’explica la prospota de l’IBI per al 2016
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El govern municipal vol constituir una taula d'habi-
tatge amb els moviments que han participat en
aquest àmbit. S'ha començat a treballar fent una
reunió prèvia amb la PAH  (Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca) de Cerdanyola del Vallès, en enten-
dre que és una plataforma referent en la lluita con-
tra els desnonaments i per un habitatge digne per a
tothom a la ciutat.

Objectius comuns
En el decurs d'aquesta trobada es van fixar uns ob-
jectius comuns entre els quas destaquen treballar
per una negociació conjunta amb les entitats ban-
càries que tenen pisos buits a la ciutat per tal de
que aquests puguin passar a ser pisos de lloguer
social. 
El regidor d'Habitatge, Iván González, ha destacat
que en la constitució i posada en marxa de la taula
d'habitatge "hi ha la màxima coordinació i
col·laboració entre el govern i la PAH". Ambdues
parts s'han emplaçat a seguir treballant, en un pro-
cés que s'obrirà a la ciutat.

Cap a la taula d’habitatge de la ciutat
El govern local es reuneix amb la PAH de Cerdanyola per establir els objectius comuns
d'aquest nou marc de treball.

El Projecte Educatiu de Cerdanyola 
de nou en marxa
Es va fer una nova assemblea ciutadana el passat 18 de novembre amb l'objectiu de
treballar sobre el Projecte Educatiu de Cerdanyola.

L'assemblea  oberta a tothom  és un
espai de reflexió i debat sobre el mo-
ment actual del PEC i com, cadascú de
nosaltres, podem contribuir i participar
en el projecte.
El Projecte Educatiu de Cerdanyola
(PEC) va néixer com un pas més en la
millora contínua d'una ciutat que
educa i que promou la innovació, la

participació i la coresponsabilitat insti-
tucional i de la ciutadania. 
El passat 4 de novembre es va convo-
car la  primera sessió del grup impul-
sor, on es reiterava la voluntat del nou
govern local d'impulsar el projecte, do-
nant compliment al compromís adquirit
de forma unànime per tots els grups
polítics.

Història del PEC
A finals de 2013 el ple de
l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès aprovava per unanimitat el
projecte del PEC que es presentava a
una primera sessió el 2014. En el sí
del Consell Municipal Escolar es va
decidir crear una comissió delegada
per tal d'impulsar aquest projecte de
ciutat que ha estat  l'encarregada de
definir l'abast del projecte (població,
participació ciutadana, àmbits, etc.).
Per prioritzar els temes de treball ja
s'ha realitzat una enquesta temàtica
que ha recollit  prop de 650 respos-
tes. 
El 24 de gener es va celebrar la
Jornada participativa i de presenta-
ció del PEC, en el transcurs de la
qual algunes persones es van com-
prometre a formar part del grup im-
pulsor. Les seves conclusions es van
presentar en el marc del Fòrum
Ciutat.

L’assemblea va servir per posar de nou en marxa el Projecte Educatiu de Cerdanyola
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S'ha millorat un tram del carrer del riu Sec comprés entre el
carrer La Sínia i el pont del Remei. 
Els treballs fets permeten incrementar la seguretat i l'accessi-
bilitat del vianant, ampliant i millorant les voreres i construint
un vial en calçada única. S'ha resolt una situació prèvia on es
donava la impossibilitat del trànsit dels vianants.

L'obra s'ha fet com a prolongació de les que s'han fet al ma-
teix  c. de Riu Sec i del pont del Remei, motiu pel qual s'ha uti-
litzat el mateix material i criteris estètics. Amb l'obra feta s'or-
dena i millora l'aparcament de vehicles en línia, disposant de
mobiliari urbà adequat, modernitzant i millorant l'enllumenat
públic, el trànsit de vehicles i el pas de vianants.

La plaça roman tancada durant el temps d'execució dels
treballs de millora. L'accés dels vianants a les depen-
dències esportives queda garantit.
El projecte s'emmarca dins d'un conjunt d'actuacions de
transformació de la gran illa d'equipaments esportius
municipals, situada en un emplaçament estratègic de la
ciutat, entenent-la com un dels principals epicentres del
municipi i nexe entre els principals barris del centre.

Aquest projecte desenvolupa el primer àmbit de la urba-
nització de tot el conjunt: la plaça d'accés i el passatge
superior entre el gimnàs i "la Boina" (pista exterior co-
berta). També inclou la reparació dels murs dels fron-
tons que es troben molt deteriorats, l'eliminació dels
parterres de la vorera del carrer de les Camèlies, així
com el desplaçament de certs volums d'instal·lacions
mal ubicats.

Millora la plaça central del CEM Can Xarau

Urbanitzat el carrer del riu Sec

Nous usos del marge del riu Sec
L'obra ha permès crear un nou vial
per a vianants i bicicletes, accessi-
ble, al costat de la llera del Riu
Sec. El vial facilita l 'accés a  la
zona d'equipaments del Riu Sec.
Simultàniament s'ha construït un
nou mur de tancament del pati de
l'escola municipal de La Sínia, apro-
fitant que estava l'antic en perill de
ruïna. 
Juntament amb el mur s'ha instal·lat
un nou mobiliari urbà, una font, i
enllumenat modern més sostenible
amb tecnologia led.

PPrreessssuuppoosstt  ddee  ll''oobbrraa::  212.355,00 € * 
TTeerrmmiinnii  dd''eexxeeccuucciióó:: 3 mesos. Iniciada a
finals de setembre.
EEmmpprreessaa  aaddjjuuddiiccaattààrriiaa::Port Narbonne s.l.

* El 50% d'aquesta obra és finançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), en el marc Programa
Operatiu Regional de Catalunya 2007-2013,
dins l'eix 4 de desenvolupament local i urbà,
a través de la Iniciativa Urbana (URBAN).

PPrreessssuuppoosstt  ddee  ll''oobbrraa::  641.787,28 € *  
EEmmpprreessaa  aaddjjuuddiiccaattààrriiaa::Constraula,
Enginyeria i Obres, S.A.U.

* El 50% d'aquesta obra és finançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), en el marc Programa
Operatiu Regional de Catalunya 2007-
2013, dins l'eix 4 de desenvolupament lo-
cal i urbà, a través de la Iniciativa Urbana
(URBAN).

PPrreessssuuppoosstt  ddee  ll''oobbrraa::  119.248,50 € *   
EEmmpprreessaa  aaddjjuuddiiccaattààrriiaa::Copcisa, S.A.

* El 50% d'aquesta obra és finançat
pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER),
en el marc Programa Operatiu
Regional de Catalunya 2007-2013,
dins l'eix 4 de desenvolupament local i
urbà, a través de la Iniciativa Urbana
(URBAN).
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5 mesos de debats 
estèrils per Cerdanyola

Molts ciutadans no aneu als plens i per això crec que
cal que sapigueu a què s'han dedicat els tres que hem
celebrat. 
El primer a debatre si Cerdanyola entrava a
l'Associació de Municipis per la Independència, el se-
gon a decidir si calia o no posar estelades a les roton-
des de Cerdanyola i el tercer a intentar defensar el pre-
sident Mas dels suposats atacs judicials que està
patint.
Totes elles són coses molt respectables, però que poc
afecten la vida quotidiana dels ciutadans de
Cerdanyola. 
Sí que afecta, en canvi, que el govern decideixi pujar 4
euros la taxa de residus a tots els habitatges per igual i
que, en canvi la reforma de l'IBI suposi un estalvi ridí-
cul per a les llars més humils i un gran estalvi per a les
millors mansions de la ciutat.
També afecta, i molt, que una gran empresa com
Inditex vulgui venir a Cerdanyola a crear 300 llocs de
treball i es trobi problemes amb les llicències, però poc
sembla importar-li al govern.
Pel bé de tots, senyor alcalde, deixi en pau la indepen-
dència i treballi pels cerdanyolencs i les cerdanyolen-
ques, pels seus neguits i per la ciutat en la que viuen.

El gobierno municipal de Compromís per Cerdanyola, lide-
rado por Carles Escolà, baja el IBI un 2,5% de manera en-
gañosa. 
En el año 2016, los valores catastrales de los bienes in-
muebles de nuestro municipio bajarán un 18%. Esto hu-
biera significado que, en el supuesto caso que el gobierno
municipal no tocara el tipo impositivo, el IBI para el año
2016 tendría que bajar un 18%.
Una bajada más que necesaria, después de que en los úl-
timos 8 años el IBI se ha duplicado en nuestro municipio.
Pero esta bajada sólo será del 2,5%, ya que Compromís
per Cerdanyola, ERC, CiU e ICV han decidido subir el tipo
impositivo. En barrios como Sant Antoni o en Fontetas ape-
nas notarán la bajada, que será compensada con la su-
bida de la tasa de residuos. 
Pero no conformes estos cuatro partidos con la escanda-
losa subida del tipo impositivo del IBI, han decidido subir
la tasa de residuos casi un 9 %, sin premiar a todas aque-
llas familias de Cerdanyola que reciclan, como así sucede
en los municipios vecinos. 
Desde nuestro partido vamos a presentar alegaciones a
unas Ordenanzas Fiscales engañosas y cuyos ingresos
quieren utilizarlos para pagar, entre otros muchos gastos,
a la Asociación de Municipios por la Independencia. 

En el pasado Pleno Ciutadans (C's) votó en contra de
las ordenanzas fiscales propuestas por el Gobierno.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, si, en principio se pro-
pone una rebaja del 2,5% del IBI, algo que parece que
favorece a los ciudadanos en su economía? Si se ex-
plica es fácil de entender: en primer lugar porque no te-
níamos una previsión de los gastos que habrá, lo que
nos hace tener una información sesgada, tan solo de
los ingresos. Quizá si analizando los gastos se pudie-
sen recortar algunos podríamos llegar a la conclusión
de rebajar el IBI en un porcentaje mayor del propuesto
(ya que nos está permitido rebajar hasta un 18%). Por
otra parte no es justo que una familia que paga 400€
IBI anual (y que necesariamente se corresponderá con
una vivienda modesta en barrio obrero como Bonasort)
se le rebaje 10€ anuales, cuando otra familia con una
vivienda más grande y en barrio más pudiente pagando
un IBI de 1.200€ año, se le rebajarán 30€. Tanto a la
primera familia como a la segunda se les incrementará
la tasa de residuos en 4€. Por tanto, la primera tendrá
un ahorro de 6€ año y la segunda de 26€ año, siendo
esta última más solvente. No es justo y ni tan siquiera
es consecuente con las ideas que en otros tiempos de-
fendía el partido que hoy gobierna (CxC).

La engañosa 
bajada del IBI

¿Por qué C’s 
votó en contra 

de las ordenanzas?

EEssppaaii  
ddeellss  

ggrruuppss  
mmuunniicciippaallss



Abaixem l’IBI un 2,5%

El Govern Municipal de Compromís ha iniciat el
camí d'unes oorrddeennaanncceess  ffiissccaallss  mmééss  jjuusstteess  ii  pprroo--
ggrreessssiivveess. Són només un primer pas del que volem
fer però ens satisfà haver estat capaços d'encetar
un seguit de temes que fins ara no s'havien volgut
tocar.
Els valors cadastrals es rebaixaran un 18%, a l'es-
pera de fer una revisió amb detall tan aviat com
sigui possible. Això comportarà que l' impost de les
plusvàlues també baixi un 18%, al que s'hi ha d'a-
fegir uunn  IIBBII  qquuee  bbaaiixxaa  uunn  22,,55%%. Creiem que és de
justícia pagar menys després que en els darrers
anys l'IBI hagi pujat un 20%. Alhora aquesta bai-
xada d'ingressos (500.000€) quedarà compen-
sada per un increment de l'aportació d'IBI que fa-
ran les indústries, oficines, comerços, magatzems
i hotels més grans de la ciutat. De la mateixa ma-
nera, l 'IAE serà més progressiu perquè qui més
tingui més pagui, la taxa dels comerciants depen-
drà de la mida del comerç i en aquesta ciutat, per
fi, els bancs pagaran per tenir ccaaiixxeerrss  aauuttoommààttiiccss
a la via pública. El Govern hem obert el camí de la
rreeddiissttrriibbuucciióó i la progressivitat dels impostos. Feia
molta falta! 

ERC Cerdanyola cedeix
l’espai al Quim Oltra, 

vocal d’ERC a 
l’EMD de Bellaterra

Com vocal d'ERC a la Junta de Veïns de l'EMD de
Bellaterra no estic content amb la declaració institu-
cional del passat ple. Que no estigui content no vol
dir que no l'entengui, fins i tot la trobi lògica i raona-
ble com a posicionament del ple (i em sorprengui i
fins i tot m'inquieti la postura del PP al respecte).
Bellaterra des de fa anys ha estat menystinguda pels
diferents governs municipals, i no hauria de costar
molt entendre que això ha estat un reforç a la volun-
tat legítima de molts veïns i veïnes d'esdevenir muni-
cipi.
Certament (i que duri), les rendes han de ser redistri-
buïdes des d'aquells que tenen més cap als que te-
nen menys. Però el nivell de deixadesa que ha assolit
Bellaterra ofèn, i ja seria hora de deixar d'aplicar els
tòpics habituals dels pijos i començar a buscar solu-
cions reals per a problemes reals.
La proposta que ERC portava al ple no era del tot sa-
tisfactòria per mi. Però era el resultat del treball en-
tre posicions ben diferenciades, algunes antagòni-
ques. Era una proposta que cercava solucions i
trencar amb el silenci immobilista i la negativa visce-
ral. La inacció o el tactisme polític enquistaran el pro-
blema i no esdevindran solucions reals. 

Bellaterra... parlem... et
volem amb nosaltres

El darrer ple municipal va debatre el conflicte generat entre
Cerdanyola i Bellaterra arran del procés participatiu que es va dur a
terme l'11 de setembre sobre la segregació d'aquesta part del mu-
nicipi de Cerdanyola per constituir-se en municipi propi. Fruit d'a-
quest debat va ser l'aprovació de la declaració institucional res-
pecte al conflicte creat, i que ha estat recolzada per gairebé la
majoria amplia dels regidors i per tant de grups municipals.
El posicionament majoritari del plenari és que cal reconduir la si-
tuació cap a la signatura d'un conveni que doni les competències
necessàries perquè l'EMD tingui els recursos i la capacitat d'a-
tendre les necessitats i serveis que Bellaterra reivindica.
Des del nostre grup municipal hem de dir que ens sap molt de greu el
punt de desencís i desafecció al que s'ha arribat i no és hora de veure
qui té mes força , si l'EMD o l'Ajuntament, si no de seure, dialogar i po-
sar propostes sobre la taula per resoldre aquest conflicte negociant
un nou conveni, ampli i satisfactori per les dues parts.
El  compromís del nostre grup municipal va en dues direccions:
primer exigir que es compleixin el més aviat possible els termes
de l'acord i els compromisos de la declaració institucional, i el
més aviat vol dir de forma urgent, i el segon és que en cas d'in-
compliment dels acords de la declaració o manca de voluntat
ferma de dotar a l'EMD dels recursos i instruments necessaris i
raonables, serem els primers que defensarem la decisió dels be-
llaterrencs en esdevenir un municipi propi.

2008-2015: L’URBAN
dóna bons fruits

El Projecte URBAN va ser impulsat l'any 2008 per ICV-
EUiA, per a millorar als barris del Riu Sec, i finalitza el
desembre de 2015. Per primera vegada en aquesta
ciutat es creava un projecte a mitjà termini que, a
més, rebia un finançament del 50% de la Unió
Europea.
L'URBAN ha permès unir les ribes del riu (pont del
Remei), millorar equipaments com el Casal de Joves,
o fer-ne de nous com la Biblioteca. Un altre exemple
és el recent estrenat passeig al costat del riu. No obs-
tant, també cal analitzar quins aspectes no han anat
bé: la millora de la llera del riu per part de l'Agencia
Catalana de l'Aigua no s'ha donat, i d'altra banda la
crisi econòmica succeïda aquests anys ha estat un
aturador per al projecte URBAN: la millora de Can
Banús o l'eix comercial del Passeig del Pont han que-
dat aturats. En definitiva, podem parlar d'un bon pro-
jecte inicial, amb bons resultats a la ciutat, però que
en d'altres circumstàncies econòmiques, hagués po-
gut suposar una millora molt més important.
Cerdanyola, però, ha avançat amb el Pla URBAN. Ha
avançat quan les coses s'han planificat i pensat per al
present i per al futur de la ciutat, no per a interessos
electorals. 
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Integrada dins el portal municipal, s'ha
posat en marxa una pàgina web per
oferir la màxima informació sobre la po-

bresa energètica, un problema creixent
en els últims anys a la nostra societat. 
En l'actualitat hi ha persones i famílies

amb dificultats o incapacitat per a fer
front al cost dels serveis bàsics (aigua,
electricitat i gas) per a mantenir la llar
en unes condicions adequades de con-
fort i salubritat.

Informació
A través del nou web, la ciutadania pot
informar-se dels passos a seguir en el
cas de trobar-se amb un avís per impa-
gament dels serveis d'aigua, gas o elec-
tricitat. També es poden trobar consells
per a reduir el consum d'energia a les
llars i estalviar així en la despesa ener-
gètica. 
Al nou web s'accedeix a l'adreça
http://www.cerdanyola.cat/web/pobre
saenergetica i en ell trobem una àmplia
informació sobre pobresa energètica, el
consum energètic, com obtenir bonifi-
cacions i reduir el consum d'aigua i
electricitat, optimitzar les factures i di-
ferents enllaços d'interès, entre d'al-
tres.
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En marxa un nou web sobre 
la pobresa energètica

Institucional

El web informa sobre el programa d’atenció i prevenció de la pobresa energètica. També és
una eina d’ajuda sobre factors d’estalvi de la despesa energètica.

‘Cerdanyola del Vallès, ciutat 
d’acollida’, a Internet

Ja és operatiu el web www.cerdanyola.cat/acollida per infor-
mar de totes les actuacions que s'estan desenvolupant a la
ciutat, com ara les assemblees, mocions, reunions de segui-
ment, així com de les campanyes que realitzen les entitats
especialitzades en temes d'asil i acollida. També es pot con-
sultar documents de referència i un recull de premsa actua-
litzat.
El web permet, a través d'un formulari, recollir i canalitzar
tots els oferiments de suport de la ciutadania,  entitats i or-
ganitzacions, per tal de donar resposta a les persones que
arribin a la ciutat.
Paral·lelament s'ha creat la pàgina de facebook "Cerdanyola
Ciutat d'Acollida", que permet seguir el dia al dia i aportar
opinions i informacions.
També està a disposició el compte de correu electrònic coo-
peracio@cerdanyola.cat per mantenir un diàleg directe amb
els responsables municipals.
El logo de la campanya "Cerdanyola Ciutat d'Acollida" ha es-
tat una col·laboració de l'artista de Cerdanyola del Vallès Olga
Molina.

Cada vegada més persones i famílies pateixen pobresa energètica

Nou portal municipal amb tota la informació sobre la campanya d’acollida a la ciutat
adreçada a les persones nouvingudes que fugen dels països d’origen.

Logo de la campanya “Cerdanyola Ciutat d’Acollida” d’Olga Molina
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Totes i tots capaços!
Institucional

La ciutat commemora el Dia Internacional de les persones amb disCapacitat amb un
programa d'actes reivindicatiu i molt participatiu.

Les Entitats de la Comissió de Treball de
l'Àmbit de la Discapacitat de la ciutat or-
ganitzen aquests dies un programa d'ac-
tes al voltant del Dia Internacional de les
persones amb Discapacitat, que s'escau
el 3 de desembre. 
Aquest dia ha estat l'eix central de la com-
memoració. La lectura del manifest ela-
borat per les entitats ha volgut traslladar i
compartir amb la ciutadania "el nostre
malestar per l'incompliment de la Llei
d'Autonomia i Atenció a la Dependència,
coneguda com a Llei de la Dependència".
Una situació que comporta la pèrdua de
qualitat de vida per a les persones amb
alguna discapacitat funcional i les que en
tenen cura. Les entitats se sumen a la rei-
vindicació de Dincat dient "Esteu trepit-
jant els nostres drets. Això sí que no!", re-
clamant els suports i els recursos que són
indispensables per a l'autonomia, la dig-
nitat i la qualitat de vida. Podeu llegir el
manifest seguint el codi QR adjunt.
Les activitats han inclòs "Un museu ac-
cessible", una visita guiada al MAC acces-
sible per a persones sordes amb intèrpret

de llengua de signes catalana. 
Dues exposicions, "Pintem la diversitat" i
una mostra fotogràfica del treball fet per
les escoles i instituts, que es poden veure
a la Biblioteca Central, tanquen les activi-
tats previstes amb motiu del Dia
Internacional de les persones amb disca-
pacitat.

Un moment de la presentació de les activitats del Dia Internacional de les Persones amb DisCapacitat

CCoonnssuulltteeuu  ttootteess  lleess  aaccttiivviittaattss:
http://bit.ly/Diadeladiscapacitat
2015 
AAccccèèss  aall  
mmaanniiffeesstt  
eessccrriitt  ii  
aauuddiioo::



Festa de Sant Martí

1. El cap de colla dels Castellers de Cerdanyola donant indicacions  2. A punt de començar  3 . Castell  5 de 7 de la colla local  

Cerdanyola ha viscut la 37a edició de la Festa de Tardor i no han faltat activitats per a gaudir-ne

1

3

Cerdanyola      en imatges

Diada Castellera 
21

1. Tapa Tapa Sant Martí  2. Xavi Olivé, president de Cerdanyola Comerç i Serveis, va fer el pregó  3 . Matinal Harley-Custom  4. Sardanes
a la plaça Abat Oliba  5. Desfilada de Moda ‘Cerdanyola Apassiona’t 2015’

2

3 4 5



Sant Iscle

SSii  vvoollss  vveeuurree  llaa  tteevvaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddee  lleess  xxaarrxxeess  ssoocciiaallss  ppuubblliiccaaddaa  eenn  aaqquueessttaa  sseecccciióó  ddeell  pprrooppeerr  RRiiuu
SSeecc,,  nnoommééss  hhaass  ddee  ffeerr  ffoottooss  nnaaddaalleennqquueess  ii  ppeennjjaarr--lleess  aall  tteeuu  iinnssttaaggrraamm  aammbb  lleess  eettiiqquueetteess
##CCeerrddaannyyoollaa  oo  ##NNaaddaallCCeerrddaannyyoollaa..    EEssccoolllliirreemm  ttrreess  eennttrree  ttootteess  lleess  ppaarrttiicciippaannttss..

1. Moment de la sortida de les 5 Milles 2015  2. Relleu en la cursa de 3 Hores de Resistència de BTT

1

1

Cerdanyola      en imatges

Atletisme i BTT

Vols veure la teva foto de les xarxes socials al Riu Sec?

2

1. L’explanada de Sant Iscle va tornar a ser punt de trobada 2. Les barbacoes no van faltar a l’Aplec  3. Els assistents
van poder assistir a missa i recollir el panet beneït

2

3

Foto: mireiatuduri (Mireia Tuduri)

Foto: jec08290 (Josep Espuña)
Foto: juanantoniohidalgoaloy 
(Juan Antonio Hidalgo)
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--  PPaarrlleeuu  ddee  ddiivveerrssiittaatt  ffuunncciioonnaall  ii  nnoo  ddee
ddiissccaappaacciittaatt
Tota persona és funcional de diferent
manera. Hi ha qui camina pels seus
propis mitjans i qui necessita alguna
cosa; qui empra ulleres i n'hi ha que
no. Tothom té una discapacitat, tot i
que no estigui reconeguda per les
Administracions. 

--  II  eenn  eell  tteeuu  ccaass,,  qquuèè  eett  ppaassssaa??
Tinc una malaltia degenerativa, genè-
tica, que m'afecta a l'esquena; a la co-
lumna i al sacre. Jo era una persona
que no tenia discapacitat i tenia una
certa llibertat. Quan adquireixes la dis-
capacitat, tots aquests drets que tens
com a persona es trunquen.

--  ÉÉss  uunnaa  ddiissccrriimmiinnaacciióó  gglloobbaall::  llaa  ffeeiinnaa,,
ll''hhaabbiittaattggee......
És molt costós adaptar un lloc de tre-
ball per a què qualsevol persona pugui
treballar i això fa que no hi hagi molt
interès en canviar les coses.  I pel que
fa a l'habitatge, hi ha una petita par-
tida d'adaptats quan es construeixen
noves vivendes, però si no tens sort   l’-
has d'adaptar tu. 

--  ......  eell  ttrraannssppoorrtt  ppúúbblliicc......
El transport interurbà ha de tenir un
80% de vehicles adaptats perquè les
empreses puguin funcionar, però hi ha
un manteniment nul de la flota i no hi
ha formació per al professional. De ve-
gades el conductor no sap manipular
la rampa. Renfe qualifica les línees d'a-
daptades, però no pots pujar i baixar a
les estacions perquè la plataforma no
arriba a l'andana. A Sant Andreu Arenal
pots baixar, però no hi ha ascensor per
pujar al carrer i et trobes que ha de
baixar el cos de bombers a canviar-te
de via perquè puguis tornar a la teva
ciutat. 

--  DDaavvaanntt  dd''aaiixxòò,,  qquuèè  ffeemm??
L'associació té una lluita que és l'ac-

cessibilitat universal, una ciutat feta
per a tothom. No val amb fer una obra
nova que sigui accessible per a perso-
nes amb cadira de rodes. Ens estem
deixant pel camí a persones amb invi-
dència quan es fa una plataforma
única perquè no es col·loca el panot
adequat perquè sàpiguen per quin lloc
del carrer transiten i s'oblida sovint a

les persones amb diversitat funcional
psíquica, per exemple les persones au-
tistes que necessiten unes icones al
carrer per saber on són. 

--  PPeerr  qquuèè  hhii  hhaa  ccooll··lleeccttiiuuss  mmééss  oobbllii--
ddaattss??
Això passa per una qüestió de visibilit-
zació: a mi la discapacitat se'm veu

perquè vaig en cadira de rodes. La per-
sona amb una diversitat invisible ha de
cridar més: no és una qüestió de soroll,
sinó d'impacte visual. 

--II  dd''aaqquuíí  eell  nnaaiixxeemmeenntt  ddee  ll''eennttiittaatt
Hi ha poques entitats que es dediquin a
orientar-te i la discapacitat està molt divi-
dida amb entitats que han fet una gran
tasca com Aspadi o La Tortuga, però es
dediquen a la seva tipologia de discapaci-
tat.  D'aquí la necessitat d'una associació
que recollís tota la diversitat funcional
psíquica, física i sensorial. Pensem que la
unió fa la força: uneix i venceràs. I el ba-
lanç és positiu. Amb la Fira de la Inclusió
ens hem adonat que hi ha hagut un reco-
neixement, que en el cas de la consellera
de Benestar Social és per escrit i ani-
mant-nos a continuar treballant. La idea
és que sigui una cita anual. 

Juan García: "La nostra lluita és una
ciutat per a tothom"

L’entrevista

Un Reial Decret estatal diu que al
desembre de 2017 totes les ciutats
han de ser accessibles. L'entitat im-
pulsa una campanya a Twitter amb el
hastag #AccesibilidadReal2017 "per-
què no caigui en l'oblit" i amb la pre-
sentació d'una moció als
Ajuntaments. Juan García admet que
"és una utopia pensar que el 2017 ho
aconseguirem, però per assolir les
coses hem de fer soroll". Així, també
defensa que el Dia de la Discapacitat
és una data "per reclamar els drets
que ens falten per ser persones amb
una inclusió real". 
L'associació també reclama que un
bus urbà arribi al CAP de La Farigola;
que les passarel·les amb ascensor
d'aquesta zona disposin de rampa i
que la línia B2 interurbana entri a    l’-
hospital del Parc Taulí, entre d'altres
mesures.

Juan García presideix l'Associació Funcional per la Integració Social i somia amb fer realitat
la utopia que les ciutats estiguin pensades per a tots els seus habitants. 

Accessibilitat
Universal 2017

“Quan adquireixes 
la discapacitat, tots

aquests drets que tens
com a persona es

trunquen” 

“L’associació té una lluita
que és l’accessibilitat

universal, una ciutat feta
per a tothom” 

LL’’eennttrreevviissttaa  
sseenncceerraa,,  ii  
eenn  ffoorrmmaatt
aauuddiioovviissuuaall



L'Escola d'Arts de Cerdanyola, amb
25 anys d'història, és un dels ser-
veis més veterans de la ciutat i un
dels primers a instal·lar-se a
l'Ateneu. Primer, com a associació i
després com a escola.
La seva oferta va adreçada majorità-
riament a alumnes a partir dels 16
anys, tot i que també hi ha cursos
per a infants, a partir dels 5 anys. El
perfil d'usuari ha canviat, ja que ara
aquest és major de 30 anys, o aca-
bat de jubilar.
Pel que fa a la seva oferta, aquesta
abasta camps diferents, com ara:
plàstica infantil, arts decoratives,
gravat i estampació, decoració en vi-
dres vitrofusió, pintura, art tèxtil (ta-
pís), dibuix al natural amb model,
ceràmica, escultura, joieria, entre
d'altres.
Altres activitats que també fa l'es-
cola al llarg de l'any són: el mun-
tatge del pessebre de Nadal de plàs-
tica; les exposicions del mesos de
febrer, maig i juny, i també diferents
col·laboracions en diferents activi-
tats d'altres entitats de la ciutat,
com per exemple en la celebració
d'Una Nit d'Il · lusió per a Tothom o a
la Mostra d'Art Jove, entre d'altres.

Matrícula
Els períodes de matriculació són
dos: de juny fins a mitjans de juliol i
del setembre fins a l'octubre. I els
preus són: 148 euros al trimestre, 4
hores a la setmana, i dues hores a
la setmana són 80 euros, també al
trimestre. Quant a les persones amb
dificultats econòmiques, aquestes
poden demanar a l'Ajuntament la ta-
rifació social: reduccions en funció
de la renda que poden arribar fins al
80%.

L’Escola d’Arts Plàstiques, 
25 anys formant futurs artistes
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L’equipament

L’oferta de l’escola s’adreça majoritàriament a alumnes a partir dels 16 anys. En els darrers
anys el perfil d’usuari ha canviat i aquest és major de 30 anys o acabat de jubilar.

Cursos/Tallers
PPllààssttiiccaa  iinnffaannttiill  ((nniivveellll  eessccoollaarr)):: on s'a-
prèn a mirar , representar i expressar-
se a través d'eines i materials que afa-
voreixin el desenvolupament de
l'expressió plàstica.

AArrttss  DDeeccoorraattiivveess:: introducció a les dife-
rents tècniques de pintura sobre seda,
fusta, tela i vidre.

GGrraavvaatt  ii  EEssttaammppaacciióó:: inici en les diver-
ses possibilitats del gravat i l'estampa-
ció.

DDeeccoorraacciióó  eenn  vviiddrree  vviittrrooffuussiióó:: En
aquest curs es desenvolupa la pintura
sobre vidre, vidrieres i Tiffany, termofor-
mat sobre motllos, escultura i joieria en
vidre.

PPiinnttuurraa:: on s'imparteixen Tècniques
Aquoses, Acrílic i Oli.

AArrtt  TTèèxxttiill:: Iniciació al texit d'alt lliç.
Coneixement de diferents tipus de fi-
bres naturals, diferents tipus de talers.

DDiibbuuiixx  aall  nnaattuurraall  aammbb  mmooddeell:: permet
practicar amb les tècniques i els proce-
diments del dibuix. Llapis grafit, san-
guina, pastels o tinta xinesa. 

CCeerrààmmiiccaa:: modelatge amb fang, la con-
fecció de motlles, la talla, la soldadura
de metalls i les tècniques mixtes en
construcció d'escultures.

JJooiieerriiaa:: soldadura, forja, gravat, esmal-
tat i d'altres tècniques aplicables a la
joieria artística.

TTaalllleerrss  OObbeerrttss:: espai de treball destinat
a persones amb coneixements consoli-
dats i que volen desenvolupar projec-
tes de creació.

EExxpprreessssiióó  PPllààssttiiccaa,,  JJoocc  eenn  ffaammíílliiaa::  des-
tinat a infants de P3 i P4, acompanyats
d'un adult.

PPllààssttiiccaa  eenn  ffaammíílliiaa::  per a infants a par-
tir de 5 anys, acompanyats d'un adult.
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1975. La dictadura s'enfonsa, el gene-
ral Franco agonitza i el moviment obrer
està en lluita. Cerdanyola és un dels mu-
nicipis del Vallès Occidental amb més
mobilització social. I en aquest context
neix l'Assemblea Democràtica de la ciu-
tat compartint amb l'associació mare,
l'Assemblea de Catalunya, les principals
reivindicacions: llibertat, amnistia i es-
tatut d'autonomia.  
Homes i dones de totes les procedèn-
cies i ideologies diverses, obrers, uni-
versitaris, sindicalistes... tots ells con-
formen l'Assemblea amb un anhel
comú, la conquesta de les llibertats bà-
siques. 
Enguany es compleixen 40 anys del nai-
xement d'aquest moviment que, segons
un dels seus fundadors, Albert Lázaro,
"va ajudar a que la població reaccionés
vencent les pors i exterioritzant els seus
desitjos de llibertat i democràcia". Es va
debatre sobre sanitat, sobre educació,
sobre com organitzar els partits polítics
per a unes eleccions, es va donar suport
a les grans lluites a les empreses, es va
participar en manifestacions i protestes
al carrer amb l'únic objectiu d'avançar
en els drets de les persones. 

Dos anys d’Assemblea
Dos anys va durar l'Assemblea
Democràtica de Cerdanyola, del 1975 al
1977. Es va gestar al restaurant Ca la
Roser, on es va celebrar la primera reu-
nió. Posteriorment, el Casal Parroquial
esdevindria punt de reunió dels mem-
bres del col·lectiu i els carrers del muni-
cipi l'escenari de les protestes. 
"Lluitant podem arribar a perdre però
també podem guanyar", afirma un altre
dels primers integrants, Saturnino
Bernal. Ho tenien molt clar. Calia mobi-
litzar-se. La majoria de protestes partien
de l'avinguda de la Primavera per dirigir-

se davant l'Ajuntament. Però molt sovint
el camí es feia llarg i costós, com la ma-
teixa conquesta de la llibertat. La
Guàrdia Civil acostumava a intervenir a
cops per dissoldre als manifestants.
Però ells no es rendien. Era una lluita
sense treva en què es mantenien com-
batius defensant la llibertat d'expressió
i de reunió, la legalització de tots els
partits polítics, la convocatòria d'elec-
cions democràtiques lliures...i poc a poc
es va anar aconseguint. 
L'any 1977 es dissol l'Assemblea de
Catalunya i totes les seves filials als
municipis, deixant una important pet-
jada en el camí cap a la democràcia
però amb un sabor agredolç d'alguns
dels seus membres que haguessin
desitjat que aquest moviment, polític i
social, tingués més vida i acabés amb
una ruptura i no amb una reforma de-
mocràtica.

Recuperant la memòria de l’Assemblea
Democràtica 40 anys després

Memòria històrica

Un grup de ciutadans prepara la commemoració del 40è aniversari d'aquest
moviment social i polític que va lluitar durant la transició pels drets fonamentals.

Membres de l’Assemblea en una manifestació pro Amnistia

Els fundadors de l'Assemblea
Democràtica de Cerdanyola s'estan or-
ganitzant per commemorar al gener,
coincidint amb la primera reunió de
constitució, els 40 anys del moviment.
A més de preparar aquest acte central,
al qual es vol convidar a alguns dels
màxims representants de la plata-
forma mare, l'Assemblea de
Catalunya, s'està recollint material tes-
timonial de l'època, com fotografies,
actes de les reunions i octavetes, entre
d'altres, que s'està difonent a  través
d e
https://www.facebook.com/arxiuxane
.   També s’està preparant un web i
s’organitzaran xerrades amb testimo-
nis de l’època a diversos instituts lo-

Actes commemoratius
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Esports

Esports i valors als Jocs Escolars
Més d’un miler d’escolars de Cerdanyola gaudeixen dels JJEE. La majoria d’ells competeixen en
lligues locals, tot i que també hi ha que ho fan en lligues comarcals i intercomarcals

Els escolars poden escollir entre una variada proposta esportiva El bàsquet és un dels esports inclosos dins el programa polisportiu

Els  Jocs Esportius Escolars (JJEE) ja
estan en marxa i com és habitual els
escolars de la nostra ciutat gaudei-
xen de les diferentes competicions i
activitats esportives com a comple-
ment a la seva formació acadèmica
com a  persones. 
Els nens i les nenes que hi partici-
pen, no només practicquen esport
sinó que a través d'aquesta activi-
tats adquereixen diferents valors
que complementen la seva formació:
companyerisme, treball en equip,
respecte al contrari, als entrena-
dors, als àrbitres, als afeccionats,
l'esportivitat, la responsabilitat...
entre altres, són valors que es treba-
llen a l'hora de desenvolupar les ac-
tivitats esportives extraescolars.

Complement a la formació
Les nenes i els nens saben que la
pràctica de l'esport els ajuda a  mi-
llorar la seva condició física i la seva
salut. Però també saben, que la
pràctica esportiva els ajuda a la
seva millora formativa, l'esport ha
de ser un complement a la seva for-
mació com a persones. 
En aquesta línia es treballa des del
Servei d'Esport de l'Ajuntament de
Cerdanyola, des dels Consells
Esportius i Centres Escolars de la
nostra cituat. 
El treball que desenvolupa tothom
que està lligat als Jocs Esportius

Escolars, professors, tècnics espor-
tius, monitors, àrbitres, etc... va en-
caminat a millorar a l'esportista i a
millorar la seva adquisició dels  va-
lors.  

Els esportistes escolars de
Cerdanyola del Vallès practiquen,
bàsquet, handbol, futbol sala, futbol
7, atletisme, gimnàstica rítmica, vo-
leibol, tir amb arc, natació, hip hop,
aèrobic, arts marcials... i sempre
des de la vessant formativa. 
Les diferents activitats esportives
ajuden a que els escolars coneguin
el major nombre d'esports. El pro-
grama dels polisportius dirigit als
escolar d’entre 6 i 7 anys, n’és una
mostra clara.
A més des del Servei d'Esport es tre-
balla per a què les diferentes enti-
tats esportives de la nostra ciutat
també puguin col·laborar als Jocs
Esportius Escolars.

EEqquuiippss
JJooccss  EEssccoollaarrss  ((aa  nniivveellll  llooccaall))
Trobades de P-5: 5 equips, Jocs
Polisportius (categoria prebenjamí):
12 equips
Benjamí Futbol 5 (sense classifica-
ció): 12 equips i Aleví Futbol 5: 9
equips

Jocs Escolars (a nivell comarcal)
Bàsquet Benjamí: 2 equips,
Bàsquet Aleví: 3 equips, Futbol 5
Infantil: 8 equips
Futbol 5 Cadet: 3 equips i Futbol 5
Juvenil : 1 equip

Jocs Escolars (a nivell intercomar-
cal)
Handbol aleví: 3 equips, Futbol 5 fe-
mení: 1 equip, Bàsquet infantil: 1
equip, Bàsquet Cadet : 3 equips,
Futbol 7 prebenjamí: 4 equips,
Futbol 7 benjamí: 2 equips
Futbol 7 aleví: 3 equips, Futbol 7
inf-cadet: 1 equip, Voleibol infantil:
5 equips
Voleibol cadet: 4 equips, Voleibol ju-
venil: 2 equips

Resum general per esports
Bàsquet: 9 equips, Futbol 5: 34
equips,Handbol :3 equips, Futbol 7:
10 equips, Voleibol: 11 equips,
Polisportiu: 12 equips, P-5: 5 equips

Els escolars 
de Cerdanyola 
poden escollir 
entre un ampli 

ventall de 
modalitats 
esportives
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EExxppoossiicciióó
CCaattiiffeess  ddee  cciimmeenntt
EEll  mmóónn  ddee  llaa  rraajjoollaa  hhiiddrraaùùlliiccaa
FFiinnss  aall  1177  ddee  ggeenneerr
MAC - Can Domènech

EExxppoossiicciióó
AAbbaannss  ddee  ll''AAllbbaa
RReecceerrccaa  ii  ppaattrriimmoonnii  aa  llaa  PPllaannaa  
ddeell  CCaasstteelll
FFiinnss  aall  3311  ddee  ggeenneerr    22001166
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver
(visites guiades els dijous i dissabtes a
les 18:30h)

TTeeaattrree  ffaammiilliiaarr
CCoonntteess  ddee  NNaaddaall  ddee  lleess  GGeerrmmaanneess
BBaalldduuffaa
Tanaka Teatre
DDiiuummeennggee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree  1122::0000hh
Teatre Ateneu

EEssppoorrttss
1177èè  CCrrooss  CCiiuuttaatt  ddee  CCeerrddaannyyoollaa
DDiissssaabbttee  1122  ddee  ddeesseemmbbrree  99::1155hh
ZEM Montflorit

EEssppoorrttss
CCuurrssaa  ddee  llaa  UUAABB
amb motiu de La Marató de TV3
DDiiuummeennggee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree  1111hh
Recinte UAB

EExxppoossiicciióó
AArrtt  SSoolliiddaarrii
L’Associació Artistes Plàstics exposa
obres de petit format que es poden
comprar i els beneficis seran per a
L’Associació de Familiars i cuidadors de
Malalts d’Alzheimer i per a l’Associació
Andi Down
DDeell  1100  aall  1188  ddee  ddeesseemmbbrree
Sala 22 de l’Ateneu

MMúússiiccaa
CCoonncceerrtt  1100èè  aanniivveerrssaarrii  ddee  VVeeuuss  SSeennssee
FFrroonntteerreess
Concert en benefici de Metges sense
Fronteres
DDiiuummeennggee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree  1199::0000hh
Teatre Ateneu

FFiirraa  aarrtteessaanniiaa  ddee  NNaaddaall
55  ii  66  ddee  ddeesseemmbbrree  ddee  1177hh  aa  2211hh
Carrer de Sant Martí

EEssppoorrttss
TToorrnneeiigg  BBààssqquueett  FFeemmeenníí  VViillaa  UUnniivveerrssiittààrriiaa
Tercera edició del torneig júnior amb
clubs d’arreu de Cataluna i de l’Estat
66,,  77  ii  88  ddee  ddeesseemmbbrree  ddee  99hh  aa  1199::3300hh
PEM Guiera

TTaarrddoorr  SSoolliiddààrriiaa
DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeellss  ddrreettss  hhuummaannss
Segona Assemblea Cerdanyola Ciutat
d’Acollida
DDiijjoouuss  1100  ddeesseemmbbrree  1199::0000hh
Espai Enric Granados

TTaarrddoorr  SSoolliiddààrriiaa
CCeerrddaannyyoollaa  CCooooppeerraa
Mostra d'entitats de solidaritat i coope-
ració. Actuacions i activitats de sensibi-
lització
DDiissssaabbttee  1122  ddeesseemmbbrree  ddee  1100hh  aa  1144hh
Plaça de Josep Viladomat

PPiissttaa  ddee  ggeerr
CCeerrddaannyyoollaa  CCoommeerrçç  ii  SSeerrvveeiiss  ttoorrnnaarr  aa  iinnss--
ttaall··llaarr  llaa  ppiissttaa  ddee  ggeell..  
Els associats repartiran vals de 2x1 en-
tre els seus clients
ddeell  44  ddee  ddeesseemmbbrree  aall  1100  ddee  ggeenneerr
Parc Xarau
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MMúússiiccaa
11..000000  aannyyss  ddee  FFiiddddllee
Jove Orquestra de Cerdanyola
DDiiuummeennggee  2200  ddee  ddeesseemmbbrree  1122::0000hh
Teatre Ateneu
Preu: Taquilla, 6 eur. 
Reduïda: 4 eur.
Familiar (2 adults i 2 nens): 15 eur

SSuucc  aammbb  lllleettrreess
LL’’eelleeffaanntt  MMaaiinnúú  ii  ll’’aammiissttaatt
Editorial El Cep i la Nansa
DDiissssaabbttee  1199  ddee  ddeesseemmbbrree  1122hh
Biblioteca Central de Cerdanyola

MMúússiiccaa
CCoonncceerrtt  ddee  NNaaddaall
Banda i Coral de l’AMCV
DDiiuummeennggee  2277  ddee  ddeesseemmbbrree  1188::0000hh
Teatre Ateneu
Entrada gratuïta amb invitació

MMúússiiccaa
CCoonncceerrtt  ddee  CCaapp  dd’’AAnnyy
Orquestra de Cambra de Cerdanyola
DDiiuummeennggee  33  ddee  ggeenneerr  1188::0000hh
Teatre Ateneu
Preu: Taquilla: 12 eur. Socis: 10 eur
Reuïda: 5 eur. Escolars: gratuïta

CCaaffèè  aammbb  lllleettrreess
MMiilleennaa  BBuussqquueettss  pprreesseennttaa  TTaammbbéé  aaiixxòò
ppaassssaarràà
DDiijjoouuss  1177  ddee  ddeesseemmbbrree  1199::3300hh
Biblioteca Central de Cerdanyola

SSaanntt  IIssccllee
UUnnaa  ppaarrrròòqquuiiaa  mmeeddiieevvaall
Visita guiada i jornada de portes ober-
tes a l’església de Sant Iscle (de 10h a
14h)
DDiiuummeennggee  2200  ddee  ddeesseemmbbrree  1122::0000hh
Església de Sant Iscle

CCaammíí  ddee  JJuussttíícciiaa
IIttiinneerraarrii  nnooccttuurrnn  ddee  CCeerrddaannyyoollaa  aa  SSaanntt
CCuuggaatt  qquuee  rreeccoorrddaa  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  ll’’aabbaatt
ddee  SStt  CCuuggaatt  
Inscripcions a l’Ateneu (935 914 133)
DDiissssaabbttee  1188  ddee  ddeesseemmbbrree  
Sortida des del Museu Ca n’Ortadó

TTiióó  ddee  NNaaddaall
VViinnee  aa  ffeerr  ccaaggaarr  eell  ttiióó  ddee  NNaaddaall
DDiissssaabbttee  1199  ddee  ddeesseemmbbrree  dd’’1111hh  aa  1133hh
Museu d’Art de Cerdanyola

FFiirraa  aarrtteessaanniiaa  ddee  NNaaddaall
1199    ii  2200  ddee  ddeesseemmbbrree  dd’’1111hh  aa  2211hh  ii  ddee
1177hh  aa  2200
Plaça de Josep Viladomat i avinguda de
Catalunya

PPeesssseebbrree  vviivveenntt
IInnffaannttss,,  jjoovveess,,  ffaammíílliieess  ii  mmoonniittoorrss//eess  ddee
ll’’EEssppllaaii  EEll  RRoosseerr  hhii  ppaarrttiicciippeenn..  
L'entrada és gratuïta.
DDiiuummeennggee  2200  ddee  ddeesseemmbbrree  1188::3300hh
Pl. de l’església Mara de Déu del Roser

TTeeaattrree  MMuussiiccaall
GGiisseellaa  yy  eell  lliibbrroo  mmáággiiccoo
Veus i interpretació: Gisela, Elsa Anka,
Carlos Gramaje i d'altres. Producció:
Dream Planet
DDiissssaabbttee  22  ddee  ggeenneerr..  SSeessssiioonnss  aa  lleess  1122hh
ii  1188hh
Teatre Ateneu
Preu: Taquilla, 15 eur. 
Anticipada: 12  eur.
Compra d’entrades online per e-web

CCaavvaallccaaddaa  ddee  RReeiiss
DDiimmaarrttss    55  ddee  ggeenneerr  1188::3300hh
RReebbuuddaa  ddeellss  RReeiiss  dd’’OOrriieenntt  ((1166::1155hh))
pl. Sant Medir
Recorregut cavalcada: sortida de l'Hotel
Parc Tecnològic, c.  de Sant Ramon, c.
d'Anselm Clavé, c. de Sant Enric, pl. de
Sant Ramon, c. de Sant Casimir, c. de
Francolí, pg de Cordelles, c. de Sant
Iscle, av. de la Primavera, av. de
Catalunya, c. de Francesc Layret i pl. de
l'Abat OIiba. 

TTrreess  TToommbbss
PPaassssaaddaa  ddee  SSaanntt  AAnnttoonnii  AAbbaatt
Itinerari: Parc Tecnològic i continuarà
per c. dels Artesans, c. de Sant Ramon,
c. d'Anselm Clavé, c. de la Mare de Déu
del Pilar, pl. de Sant Ramon, c. de Sant
Casimir, c. de Francolí, c. de Sant
Antoni, c. de Felicià Xarau, pg. de
Cordelles, c. de Lluís Companys, c. de
Sant Iscle, av. Primavera, c. de Sant
Iscle, c. de Lluís Companys, c. de Sant
Martí, c. de Sant Ramon
DDiiuummeennggee  1100  ddee  ggeenneerr  1122::0000hh

MMééss  aaccttiivviittaattss  
ddee  ll’’aaggeennddaa  

sseegguuiinntt
wwwwww..cceerrddaannyyoollaa..ccaatt//aaggeennddaa



Farmàcies de guàrdia
Telèfons d’interés

DDEESSEEMMBBRREE
1 ROVIRA
2 MERINERO
3 S. ANDREU
4 TORRENTS
55 Rov-Hidalgo
66 Rov-Rincón
7 NOVELL
88 RIVERA
9 PEREIRO
10 RIZAL
11 HID-VALLS
1122 Rov-C.Selva
1133 Rov-Boquet
14 ORDIS
15 LLUÍS

16 J. SELVA
17 SÁNCHEZ
18 COSTA
1199 Rov-Valls
2200 Rov-Ferrer
21 GALCERÁN
22 RAMBLA
23 ÁLVAREZ
24 PINETONS
2255 Rov-Rovira
2266 Rov-Merinero
2277 S. ANDREU
28 TORRENTS
29 HIDALGO
30 RINCÓN
31 NOVELL

GGEENNEERR
11 Rov-Rivera
2 PEREIRO
33 Rov-Rizal
4 HID-VALLS
5 C. SELVA
66 Rov-Boquet
7 ORDIS
8 LLUÍS
99 Rov-J.Selva
1100 Rov-Sánchez
11 COSTA
12 VALLS
13 FERRER
14 GALCERÁN
15 RAMBLA

1166 ÁLVAREZ
1177 Rov-Pinetons
18 ROVIRA
19 MERINERO
20 S. ANDREU
21 TORRENTS
22 HIDALGO
2233 Rov-Rincón
2244 Rov-Novell
25 RIVERA
26 PEREIRO
27 RIZAL
28 HID-VALLS
29 C. SELVA
3300 Rov-Boquet
3311 Rov-Ordis

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta) 93 580 88 88
Arxiu Municipal 93 580 88 88 Ext. 3164
Ateneu 93 580 88 88 Ext. 3870
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) 93 580 53 58
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
Casal de Joves 93 580 58 69
Museu de ca n’Oliver 93 580 45 00
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 112
Emergències 112
Policia Local 93 691 20 00 / 092
ABP Mossos d’esquadra 93 592 47 00
Policia Nacional (urgències) 112
Comissaria de Policia Nacional 936 92 40 03
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
Sant Andreu: 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
Rambla: Rambla de Sant Jordi 89 93 691 24 73

Telèfon d’atenció ciutadana

010


