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Cerdanyola.info ja és a les xarxes
El portal multimèdia www.cerdanyola.info dis-
posa de perfils propis a les xarxes socials. A
Facebook el trobareu a la pàgina
https://www.facebook.com/cerdanyola.info/
i a twitter, amb el nickname @puntinfo

Aquests perfils complementen i milloren la
feina que es fa des dels mitjans de comunica-
ció municipals. Facilitant la intereacció amb
la ciutadania i posant al servei de la informa-
ció les noves eines socials.
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Un acord per seguir endavant

Des de l'inici de la legislatura, els partits que varen acordar
la investidura han estat treballant per bastir un acord de go-
vern sòlid, sobre un programa comú i una manera de fer
acordada i transparent. Després de deu mesos, aquest
acord ha arribat i ja s'ha posat en marxa.

La virtut d'aquest acord és que no només planteja mesures i
actuacions a fer des de les diferents regidories d'acord amb
les propostes polítiques assumides per tothom, sinó que
també incorpora un mètode de treball. No incorpora només
el què, sinó també el com. 

Lògicament, un acord entre diferents grups municipals i un
govern compartit sempre presenta dificultats que cal supe-
rar i que no s'han obviat ni en el procés de negociació ni en
la metodologia de treball que s'ha acordat. Es vol aprofundir
en el treball transversal entre les diferents regidories per
dur a terme projectes globals i amb visió de ciutat. També
s'han creat mecanismes de coordinació ràpida i efectiva,

per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutat i la
ciutadania de manera adequada. I és necessari estar prepa-
rats per convertir les sanes diferències polítiques que pu-
guin sorgir en debats que enriqueixin l'acció de govern.

I tot això es vol fer sobre la base d'un codi ètic i de bones
pràctiques, una eina que garanteixi a tothom que tota la
feina es fa tal i com toca. I això és amb dispositius de trans-
parència, control i participació, com a eines que permetin
d'aconseguir una implicació de totes i tots els qui, des d'una
posició o una altra, formem Cerdanyola. Al cap i a la fi, la
gestió de la cosa pública ha de ser una tasca compartida
pel conjunt de la societat i cal introduir els mecanismes per
facilitar-ho.

És tant important l'actuació del govern com la manera de
portar-la a terme. És per això que calia un acord que ho tin-
gués en compte. I un cop assolit, només queda treballar per
Cerdanyola.

Editorial

El portal municipal www.cerdanyola.cat pu-
blica la informació dels plens municipals. Ho
fa, d'una banda, al web http://actes.cerdan-
yola.cat/  . Allà s'hi poden trobar els enregis-
traments dels plens que són, alhora, les actes

oficials de les sessions. En una altra adreça,
http://bit.ly/plemunicipal, hi trobareu a més
a més de l'ordre del dia i els acords adoptats,
les preguntes i respostes formulades al go-
vern. 

Els plens municipals accessibles
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Reportatge

Una passejada per la riquesa del nostre patrimoni històric

Us proposem un recorregut per 7 indrets
representatius del patrimoni històric de
la ciutat. Totes aquestes mostres del
nostre passat, plenament ubicades al
nostre present, estan obertes al públic
per tal de poder  conèixer de primera mà
bona part de la nostra identitat comuni-
tària. Els horaris de visita es poden tro-
bar al portal www.cerdanyola.cat. 

El Castell de Sant Marçal, a la
carretera de Sant Cugat a Cerdanyola,
és una construcció medieval
documentada des del segle XI que ha
esdevingut una de les icones de ciutat.
El castell ha estat residència dels
senyors feudals del terme de
Cerdanyola i pren el seu nom de la
capella adossada a l'edifici principal
dedicada a Sant Marçal i documentada
amb anterioritat al propi castell. A
finals del segle XIX va ser remodelat

per Gaietà Buïgas per convertir-lo en
torre d'estiueig de la família Arrospide
seguint un estil eclèctic que anunciava
el modernisme. 

L'església de Sant Iscle i Santa Victòria

de les Feixes, al camí de Can Catà, al
Parc Natural de la Serra de Collserola,
és un edifici romànic construït al segle
XII a la vall de les Feixes sobre les restes
d'un temple preromànic documentat
des del 995. Sant Iscle és un element
singular de la història medieval i
moderna de Cerdanyola i del seu passat
pagès que es reflecteix en les
successives reformes que s'hi van fer al
llarg dels segles. El 1995 es va
restaurar l'edifici, recuperant en part
l'aspecte que tenia al segle XVII. Al
temple són visibles elements
arquitectònics d'època romànica, gòtica
i renaixentista.

L'església Vella de Sant Martí, al carrer
dels Boters, és un edifici de tradició
gòtica amb elements renaixentistes
construïda a principis del segle XVI en un
punt equidistant de les principals
masies de Cerdanyola i a prop del castell
de Sant Marçal. Al segle XVIII va ser
reformada seguint l'estil barroc,
especialment pel que fa la decoració
interior. L'any 2003 es van iniciar els
treballs de restauració partint de l'estudi
documental i arquitectònic de l'edifici i
de les fotografies antigues recuperades. 

L'ermita de Santa Maria de les Feixes, al
camí de Can Catà, és una construcció
d'estil barroc dedicada a la Mare de Déu
i documentada des del segle XIV que ha
format part de la parròquia de les Feixes
i ha estat vinculada a la Masia de Can
Catà. Va ser reformada en diverses
ocasions, especialment per la

Poblat Ibèric de Ca n’Oliver (a dalt a l’esquerra), Església Vella de Sant Martí (a baix a l’esquerra) i Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes (a la dreta)

Els orígens de Cerdanyola es remunten a milers d’anys que tenim a tocar perquè les
petjades dels nostres avantpassats es poden resseguir avui en dia per diversos indrets

Castell de Sant Marçal (esquerra) i Ermita Santa Maria de les Feixes (dreta)
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Reportatge

sa del nostre patrimoni històric

El patrimoni històric de Cerdanyola ens mostra la riquesa del
nostre passat i esdevé un element clau del nostre futur com
ciutat, ja que es constitueix com una important peça verte-
bradora, creant identitat, permetent un millor coneixement
de l'entorn i ajudant també configurar el territori. A més, és
un tema a tenir present en l'educació dels nostres infants i
que ha de permetre avançar en la democratització cultural.
Així, alguns dels reptes que es plantegen serien potenciar els
equipaments actuals i la seva relació amb els diferents pú-
blics, el que inclouria, per exemple, elaborar un projecte per
a Ca n'Ortadó com a centre de recuperació de la història lo-
cal, el que també es vincula a les iniciatives per recuperar la
memòria històrica. És fonamental planificar les actuacions
municipals de recuperació del patrimoni públic mentre es fo-
menta la participació i la transversalitat municipal i associa-
tiva. I cal continuar avançant per establir estratègies per la
implicació del propietaris de béns patrimonials privats, tal
com s'ha fet amb els del Castell de Sant Marçal o del Bosc de
Can Catà, el que facilita el gaudi públic d'uns indrets privile-
giats.
Per altra banda, el patrimoni històric local hauria de servir
per la creació de la marca Cerdanyola, vinculada a l'oferta tu-
rística, treballant en l'especialització en el camp de la pro-
ducció cultural per obtenir un bon posicionament dins de
l'àmbit metropolità, primer, i també de país. Hi ha prous ele-

ments per aconseguir-ho i fer-se un nom en l'àmbit del tu-
risme de proximitat, combinant la riquesa patrimonial amb
un patrimoni natural envejable a la serra de Collserola, de la
qual Cerdanyola és porta principal per la banda del Vallès.
Caldrà crear sinergies amb els diferents agents presents en
el territori, amb el Parc de Collserola com a valor indispensa-
ble, per la visualització, posada en valor i gestió dels dife-
rents elements patrimonials, que poden fer de Cerdanyola
una oferta complementària per la seva especificitat de la
Marca Barcelona.
Un repte apassionant és el disseny d'un projecte vinculat
amb l'evolució de l’ocupació humana d'aquest territori en
l'eix Ca n'Oliver, Canaletes, Call Coll i Palau Reial de
Valldaura, al que es podrien incorporar altres elements en la
línia d'altres espais europeus similars.
I, evidentment, s'haurà de continuar amb tot allò que s'ha co-
mençat, com les excavacions al poblat de Ca n'Oliver, una
font de descobriments inesgotable; i els treballs de restaura-
ció i dinamització d'edificis tan emblemàtics com l'ermita de
Santa Maria de les Feixes, després de l'actuació feta el 1995
recuperant en part l'aspecte que tenia al segle XVII; i església
Vella de Sant Martí, continuant amb els treballs de restaura-
ció iniciats el 2003 partint de l'estudi documental i arquitec-
tònic de l'edifici i de fotografies antigues. I és que el futur de
la nostra ciutat està íntimament lligat al seu passat.

Companyia de Jesús i Magí Negrevernís, que en van ser els
darrers propietaris i li van donar l'aspecte actual. L'any 2005
es van iniciar els treballs de restauració a partir de la
documentació i de l'estudi de les evidències arquitectòniques
documentades en les primeres actuacions a l'edifici. 

El Museu i el Poblat Ibèric de Ca n'Oliver, situats en el cim d'un
dels turons de la serra de Collserola, formen un conjunt
patrimonial excepcional en l'àmbit de la recerca i la difusió de
la cultura ibèrica a Catalunya. L'edifici s'aixeca a l'interior
d'una antiga pedrera situada a ponent del turó i s'integra en el
seu entorn natural de tal manera que resulta quasi invisible i
no treu protagonisme al jaciment. El poblat és un assentament
ibèric aristocràtic que va estar habitat entre el 525 i el 50 aC,
clau per comprendre l'organització del territori laietà durant
l'època ibèrica, presentant diverses fases constructives que
abasten tota la cultura ibèrica. El jaciment té una superfície de
2 hectàrees i s'excava de forma gairebé ininterrompuda des
del 1986. 

El Museu de Ca n'Ortadó, a la plaça de Sant Ramon, és una
antiga torre d'estiueig d'estil noucentista construïda cap al
1930 aprofitant unes edificacions preexistents. La casa
s'inspira en la masia catalana i està envoltat per un magnífic
jardí de gust romàntic. Es tracta d'un conjunt de gran interès
històric i artístic que forma part de la història de Cerdanyola
de les primeres dècades del segle XX i del fenomen de
l'estiueig, un dels factors de creixement urbanístic de la
població en aquesta època. Va ser rehabilitat entre 1993 i
1996. 

El Museu d'Art de Cerdanyola - Can Domènech, al centre de la
ciutat, va ser originàriament el teatre casino de la colònia
d'estiuejants. Dissenyat cap el 1894 per Gaietà Buigas, va ser

transformat a principi del segle XX en la torre d'estiueig de la
família López; va ser aleshores quan l'arquitecte Eduard M.
Balcells va afegir diversos elements decoratius modernistes,
entre els quals destaquen els tres grans vitralls de Les Dames
de Cerdanyola, considerats punt culminant del vitrall
modernista català. Als anys 60 va ser remodelat per acollir els
laboratoris farmacèutics Domènech i des del 2009 és la seu
del Museu d'Art de Cerdanyola.

El futur del nostre passat

Museu de Ca n’Ortadó (a dalt) i Museu d’Art de Cerdanyola-Can Domènech (a baix)
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El govern municipal de 1986, presidit per
Celestino Sánchez, va decidir actualitzar els
símbols de la ciutat. L'escut, reproduït als
impresos municipals sovint en blanc i ne-
gre, donava lloc a moltes confusions per la
gran quantitat de símbols representats.
Sant Martí, les quatre barres, la corona
marquesal, el lleó dels Marimon i la divisa
"Facta non verba", provocaven que al final,
explica Albert Lázaro, "no sabies si el cavall
del sant era un camell o el lleó un esquirol".
El regidor Enric Senabre va facilitar a la co-
missió tota la documentació existent als ar-
xius municipals sobre l'escut. Aquest, tal i
com estableixen les normes heràldiques, ha-
via de ser caironat. A més, calia simplificar el
disseny perquè els impresos municipals "tin-
guessin una mica de cara i ulls", sentencia
Jesús Bolinaga, dissenyador i artista.
Dit i fet. La comissió va decidir contactar
amb el prestigiós heraldista Armand de
Fluvià. Calia simplificar els símbols sense
que desapareguessin de l'escut. Fou el cas
de sant Martí. Es podia representar amb
una ferradura o una espasa, els dos sím-
bols que identifiquen als cavallers segons
l'heràldica. Bolinaga explica que "la ferra-
dura quedava una mica més pedestre i
vam triar l'espasa." La tria no va agradar a
tothom i calgué convèncer als sectors reti-
cents de l'opció escollida, que en cap cas
era un greuge per al sant.
La presència de les quatre barres a l'escut
de la ciutat requeriren l'enginy dels comis-
sionats. Armand de Fluvià n'era reticent,
perquè Cerdanyola del Vallès no era un ca-
rrer de Barcelona ni un lloc. I no acceptava
la presència pel fet de ser part de
Catalunya. Valldaura, palau dels comtes
reis catalans ubicat a la nostra ciutat, fou
l'argument que esgrimí la comissió per jus-
tificar la presència de l'ensenya nacional.
Després de diverses sessions de treball,
Jesús Bolinaga va crear un primer disseny de
l'escut que posteriorment es va millorar gràfi-
cament i és el que coneixem avui en dia.

La connexió italiana
Jesús Bolinaga, a la pregunta de com es
va gestar la bandera, explica que va ser
molt senzill: "la vaig fer jo".  Partia del
verd, color vinculat a la ciutat per la pre-
sència del bosc i les equipacions dels
clubs esportius, entre d'altres. Per la sen-
yera, i en lloc de "les barres avorrides em
vaig remetre a les banderes renaixentis-
tes italianes. A partir d'aquí vaig fer una
interpretació sui generis de les quatre ba-
rres."  La comissió proposà que l'ensenya
nacional es representés amb rombes,
constituint una bandera que funciona de

manera horitzontal i vertical, com si fos
un penó.
El resultat aconseguí un ampli consens
ciutadà. No debades una de les publica-
cions municipals que més èxit ha tingut

ha estat un adhesiu amb la bandera i l'es-
cut de la ciutat. La qual cosa no treu que
en aquell moment hi hagué qui busqués
els treus peus al gat. Lázaro recorda les
reticències d'alguns per la presència del
color verd perquè s'assemblava massa,
entenien, a la bandera andalusa.

Comissions ciutadanes
Albert Lázaro i Jesús Bolinaga valoren
l'encert del govern municipal d'aquella
època nomenant comissions ciutada-
nes formades per persones indepen-
dents per escometre i resoldre, si s'es-

queia, temes de ciutat. Com fou el cas
de l'escut i la bandera, "una patata ca-
lenta", qualifica Lázaro; la de l'alzina del
passeig de Cordelles; la del Museu de la
ciutat o la de patrimoni. Algunes reeixi-
ren, com la que motiva aquest article o
l'alzina centenària, altres quedaren en
el món de les idees, com el gran museu
que s'havia de fer on hi ha l'edifici dels
jutjats. I n’hi hagué de controvertides,
com la de patrimoni. Perquè mentre es
documentaven les joies arquitectòni-
ques de la ciutat per encàrrec municipal
hi havia qui "donava permisos per ende-
rrocar-les", diu Lázaro.
Expliquen que pogueren treballar amb
llibertat, sense lligams ni servituds de
cap mena. De manera altruista, per la
ciutat. Una forma de fer que, creuen, tin-
dria sentit a la Cerdanyola actual.
Perquè de temes sobre els que treballar
n'hi ha. I molts. Una proposta de l'Albert
Lázaro: sabeu que Cerdanyola del Vallès
té himne? Amb música de Sebastià
Garriga i lletra de Josep Naudi? 

Construint els símbols de la ciutat
Fem Memòria

Enguany fa 30 anys del nomenament per acord de ple d’una comissió ciutadana amb
l’encàrrec d’estudiar i fixar l’escut i la bandera de Cerdanyola del Vallès.

Reunió de la comissió ciuatadana  (foto publicada al Riu Sec n. 56 del mes de maig de l’any 1986)

Escut de Cerdanyola del VallèsBandera de Cerdanyola del Vallès

La comissió estava
formada per Jesús

Bolinaga, Josep Maria
Cortada, Isidre Grau,
Albert Lázaro, Jaume

Mimó i Miquel Sánchez

Més informació 
sobre els símbols 
de la ciutat
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ERC i CiU entren a l’executiu local amb CxC i hi aporten l’estabilitat necessària per a l’acció
de govern. ICV-EUiA dóna suport a l’acord programàtic sense entrar al govern.

Cerdanyola del Vallès compta amb un
nou govern que amplia el que liderava
en solitari el Compromís per Cerdanyola.
L'acord assolit entre Compromís per
Cerdanyola, Esquerra Republicana i
Convergència i Unió ha permès ampliar
l'executiu local, amb l'entrada dels
grups municipals d'ERC i CiU.  
L'objectiu del nou govern és consolidar
el canvi, manifestat per la ciutadania a
les darreres eleccions municipals. Una
voluntat que ja es veié permetent l'elec-
ció de Carles Escolà com a alcalde i que
amb el pacte de govern avança apor-
tant estabilitat al nou executiu.

L'acord programàtic assolit entre les for-
ces polítiques permetrà afrontar qües-
tions com la modernització de
l'Administració, impulsar polítiques més
socials i d'atenció a les persones, apos-
tar per la gestió pública, afrontar un mo-
del de ciutat per al futur, implantar una

fiscalitat més justa, defensar el medi
ambient o potenciar la transparència i la
participació, entre d'altres.  Al temps
que hi ha la voluntat de solucionar pro-
blemes existents a Cerdanyola del
Vallès sense polititzar-los, teixint amplis
consensos per abordar-los. En aquest
sentit el nou govern ofereix diàleg a la
resta de formacions polítiques del con-
sistori per entomar els temes de ciutat.

Ciutat de les persones
L'acord programàtic està dotat de con-
tingut per avançar cap a una Cerdanyola
del Vallès de les persones, fent una gran
incidència en els temes socials. Una ciu-
tat que necessita del treball conjunt de
la ciutadania i l’Ajuntament. 
Aquesta idea es desenvoluparà poten-
ciant la participació ciutadana i fomen-
tant la transparència en tot allò que fa
referència a l'Ajuntament i als recursos
públics. El propi govern abraça la trans-
parència i la participació com a ele-
ments bàsics de la seva gestió, al
temps que fa de la transversalitat del
seu treball un factor important.
S'aprecia en la seva organització in-
terna, amb regidors de tots els grups a
totes les àrees, i la voluntat de govern
per a la ciutadania.

Acord per ampliar el govern municipal

Enterria, Pasamonte, Haro, González, Vila, Solà, Escolà, Grau, Mallén, Linares, Costa i Jaumandreu (d’esquerra a dreta) són les persones electes que formen l’executiu local

Informació Institucional

L'acord programàtic inclou a ICV-EUiA,
una coalició que treballarà des de fora
del govern per mantenir l'estabilitat polí-
tica a la ciutat.
ICV-EUiA destaca que els acords doten
de contingut un programa  per avançar
cap a una Cerdanyola per a les perso-
nes, amb gran incidència en els temes
socials, i en el qual l'Ajuntament esdevé
un instrument al servei de la ciutadania.
Afegeix que l’acord serà una eina viva
amb incorporació de millores i esperen
que es mantingui en una línia marcada
per les polítiques d'esquerres i de com-
pliment de l'acord programàtic al que
van donar suport i que es notarà espe-
cialment en la lluita que mantenen con-
tra les retallades dels serveis públics,
l'educació i la sanitat i en altres qües-
tions com la defensa del dret a l'habi-
tatge. ICV-EUiA treballarà per trobar els
acords i consensos necessaris amb el
govern municipal, deixant clar que es
votarà en contra de tot allò que no es
consideri assumible per la formació.

Acord de 
governabilitat

Les tres forces polítiques
formen govern en base 

a un pla d’acció 
municipal i un codi ètic
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Un govern transv

Espai
Públic

CONTXI CONTXI 
HARO HARO 
(CxC)

HELENAHELENA

SOLÀ SOLÀ 
(ERC)

ELIZABETHELIZABETH

PASAMONTEPASAMONTE
(ERC)

Treball
Promoció econòmica

Cultura
Museus i patrimoni

Serveis funeraris

Educació
Igualtat

Pol. Intergen (infància i gent gran)
Promoció de la salut
Relacions veïnals

Pol. Intergen (joventut)
Cooperació i Solidaritat

Salut Pública

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS
Coordinació: 

HELENA SOLÀHELENA SOLÀ

REGIDORS I REGIDORES

HELENAHELENA

SOLÀ SOLÀ 
(ERC)

ELVIELVI
VILA VILA 
(CxC)

ENCARNA ENCARNA 
LINARES LINARES 

(CIU)

MARCMARC
COSTACOSTA

(CiU)

MAURICI MAURICI 

JAUMANDREUJAUMANDREU
(CxC)

Carles Escolà
Alcaldia

alcaldia@cerdanyola.cat

Elvi Vila
2a tinència alcaldia
vilace@cerdanyola.cat

Maurici Jaumandreu
jaumandreufm@cerdanyola.cat

Contxi Haro
haropc@cerdanyola.cat

Ivan González
4a tinència d’alcaldia
gonzalezgi@cerdanyola.cat

Helena Solà
1a Tinència alcaldia

solath@cerdanyola.cat

Daniel Mallén
5a tinència alcaldia
mallenrd@cerdanyola.cat

Íñigo G. de Enterriá
garciaeai@cerdanyola.cat

Elizabeth Pasamonete
pasamontere@cerdanyola.cat

Josep Grau
3a Tinència alcaldia

graugj@cerdanyola.cat

Marc Costa
costavm@cerdanyola.cat

Encarna Linares
6a Tinència alcaldia
linaresje@cerdanyola.cat

El cartipàs del govern està estructurat en tres grans àrees de go-
vern: Alcaldia, Economia i Serveis Generals, coordinada per
Carles Escolà, alcalde de la ciutat i membre de Compromís per
Cerdanyola; Polítiques Socials, amb la portaveu d'Esquerra
Republicana, Helena Solà, com a coordinadora i 1a tinenta d’al-
caldia; i Polítiques Territorials, amb el convergent Josep Grau co-
ordinant i 3r tinent d’alcaldia. En cadascuna d'aquestes àrees
conviuen regidors dels tres grups i que ostenten diferents delega-
cions de govern amb l'objectiu de bastir un govern transversal
que treballi en base al consens. Hi ha sis tinències d'alcaldia que
compten amb dos representants de cada grup municipal. Aquest
govern vol respondre als nous temps polítics que reclamen la ca-
pacitat d'arribar a consensos per donar resposta a la voluntat de
canvi de la ciutadania.
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n transversal

Finances i
Serveis Escòmics
Serveis Jurídics

Intervenció
Tresoreria

Seguretat Ciutadana
Protecció Civil

Prevenció i Riscos laborals

Comunicació 
Atenció i informació ciutadana

Sistemes d’Informació
Participació

Patrimoni i Arxiu

DANIEL DANIEL 

MALLÉN MALLÉN 
(ERC)

CONTXI CONTXI 
HARO HARO 
(CxC)

MAURICI MAURICI 
JAUMANDREUJAUMANDREU

(CxC)

ALCALDIA
ÀREA D’ECONOMIA I 
SERVEIS GENERALS

Coordinació: 
CARLES ESCOLÀCARLES ESCOLÀ

Espai
Públic

Qualitat
Urbana

Centre Direccional
Serveis Municipals

(RSU, neteja, 
jardineria...)

Planificació
Estratègica i

Model de ciutat

JOSEPJOSEP

GRAUGRAU
(CiU)

Medi
Ambient

Mobilitat i
Transport

ELIZABETHELIZABETH

PASAMONTEPASAMONTE
(ERC)

Habitatge
Urbanisme
Llicències 
d’activitats

IVANIVAN

GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
(CxC)

ÀREA DE POLÍTIQUES
TERRITORIALS
Coordinació: 
JOSEP GRAUJOSEP GRAU

ÍÑIGO GARCIAÍÑIGO GARCIA

DE ENTERRIADE ENTERRIA
(ERC)

ALCALDIA
CARLES ESCOLÀCARLES ESCOLÀ

(CxC)

Relacions Institucionals
Secretaria

Població i Eleccions
Organització

Serveis
Socials Esports

all
conòmica

oni
is

a i gent gran)
lut

entut)
aritat

a

ENCARNA ENCARNA 

LINARES LINARES 
(CiU)

Contractació i Compres
Recursos Humans

Relacions
UAB

EMD Bellaterra 

URICI URICI 

ANDREUANDREU
CxC)

JOSEPJOSEP

GRAUGRAU
(CiU)

ÍÑIGO GARCIAÍÑIGO GARCIA

DE ENTERRÍADE ENTERRÍA
(ERC)

Document 
resolució
cartipàs
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
FISCALITAT, OCUPACIÓ I COMERÇ

IImpulsar llocs treball 
economia verda

BBaixar valor cadastral
EEvitar pujada IBI

AAjuts i bonificacions per petites
empreses i comerços

FFiscalitat verda

TTarifació social

PPla millora polígons industrials

PPromocionar productes
agrícoles locals

PPla protecció i 
dinamització comerç

AAmpliar la xarcxa 
horts urbans

OOficina Atenció Empreses

CConsell municipal
serveis socials

LLlei d’Autonomia Personal
i Atenció a la dependència

GGuia serveis socialsTTaula integral
serveis socials

PPla de xoc
polítiques socials

PPotenciar serveis
preventius

MMapa necessitats socials

OOficina prestacions socials

GGarantir necessitats bàsiques
persones i  famílies

SERVEIS SOCIALS

Eixos de l’acord programàtic per al mandat 20

RRevisar PMU i PLS

TTranspor

LLegislació i normativ
accessibilitat

PPlataforma única als carrer

FFiscalitat fa
a l’ecomobilitat

HABITATGE

PPla de xoc habitatge
BBorsa habitatge
lloguer social

OOficina local habitatge

PPenalització fiscal 
habitatge buits

PPrograma entesa 
entre particulars

PPolítiques compartir 
habitatge

MMasoveria urbana

AAugmentar pisos tutelats MMesures per 
habitatges 
accessibles

SALUT I SANITAT PÚBLICA

RReivindicar hospital 
Ernest Lluc

RRecursos per a la convivència 
animals domèstics en l’ent

RRegistre control 
poblacions gats i gossos

SSuport reivindicacions 
malalts asbestosi

FFarmàcies de guàrdia els 365 dies a Cerdan

AAmpliar padró municipal

TTractament int
drogodependències

ÒÒrgans participatius gestió salut

SServei pediatria 
a tots els CAPs ciutat

EDUCACIÓ

PProjecte educatiu 
de ciutat (PEC)

RRepensar Consell 
Escolar Municipal

DDiagnosi inversions 
edificis

SSuport activitats lleure

OOficina Escolarització (OEC)

GGarantir beques menjador

MODEL URBÀ
DE CIUTAT

RRedibuixar Centre Direccional

PPla eficiència energètica
OOrdenança estalvi 
aigua nous edificis

CControls periòdics
aigües fluvials

PPla urbanístic

SSistemes energètics autosuficients

SSensors pluja

AAigua no potabilitzada
en regs parcs i neteja

MMillorar neteja 
carrers

PPolítiques estalvi i
eficiència energètica

MEDI AMBIENT

EEstudiar clausura i 
neteja Can Planas

AAprofitament energètic

RRebliment argilera
Can Fatjó

RRebliment argilera Can Fatjó

RRebuig establiment abocadors

DDisminuir contaminació

VVetllar perquè focus actius amiant no 
produeixin més danys a les persones

DDemanar estació control 
contaminació atmosfèrica

PProtecció Parc Natural Collserola

VVetllar pel bon 
estat boscos

AAdquisició vehicles elèctrics

EEvitar construcció crematori

EEducació ambiental

L’acord programàtic entre els grups municipals de CxC, ERC, CiU i ICV-EUiA
vol establir unes línies d’entesa comunes que han de permetre l’estabilitat ins-
titucional del Govern de Cerdanyola i que han de ser la base de la definició d’un
pla d’acció municipal per al mandat 2015-2019.
La participació, la transparència són els eixos indestriables que afecten totes
les polítiques municipals. Durant aquest mandat es vol reforçar la confiança
dels veïns i veïnes en les institucions com a punt de partida per involucrar la po-
blació en la presa de les decisions municipals mitjançant estructures àgils i efi-
cients.
La pròpia administració local ha d’assumir els nous reptes des d’una visió glo-
bal i transversal a l’hora d’entomar els diferents projectes.
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PATRIMONI MUNICIPAL

PPla usos

MMesures eficiència
subministraments 

equipaments municipals

AAdaptar equipaments
municipals 

LLocalitzar usos il·lícits terrenys 
titularitat municiapl

RELACIONS 
INSTITUCIONALS

SSuport procés
autodeterminació
poble català

RReformular 
conveni UAB

GGenerar pol economia
coneixement i innovació

NNou conveni
EMD Bellaterra

RÇ

astral

rda

al

als

i 
comerç
xa 

àtic per al mandat 2015-2019

ESPORTS

AActualitzar MIEM

PPla integral de l’esport

EEstudiar models gestió 
equipaments esportius municipals

CConsell municipal esport

CCondicionament
espais esport lliure

NNegociar recupera-
ció PEM Guiera

COOPERACIÓ, IGUALTAT I 
POLITIQUES INTERGEERACIONALS

PPolítiques igualtat gènere

PPotenciar xarxa voluntariat

PProgrames mediació social

00,7% pressupost a 
cooperació i desenvolupament

CConsell municipal gent gran
PPromoure habitatge compar-

PPlans locals joventut

EEspai infantil
CCoordinació recursos infància

PPla transversal polítiques 
convivència intercultural

CULTURA

BBase dades actualitzada
d’entitats i associacions

MMillor ràtio biblioteques/habitant

ÚÚs democràtic i participatiu espais cultura

PParticipació teixit associatiu

RRecuperar memòria històrica

PPla equipaments culturals

PPromoció cultural

MOBILITAT

PPla de mobilitat urbana

PPla local seguretat vària
RRevisar PMU i PLSV

TTransport ecològic

SSolucionar 
necessitats
aparcament

EEvitar fallida 
Cerdanyola Aparca

RRotativitat 
gratuïtaLLegislació i normativa

accessibilitat

aforma única als carrers
ÚÚs bicicleta urbana

EExigir millora accessos 
estació RENFE centre

TTramVallès

FFiscalitat favorable 
a l’ecomobilitat

PPunts recàrrega vehicles

- 

RRedisseny web

RReactivació ROM

CCreació model participació

PPressupostos participatius

PPla comunicació

AAuditoria pública deute municipal

AAuditoria gestió PEM Guiera

RRecuperació serveis 
externalitzats

PPla optimització llocs treball

MMillorar assessorament 
a entitats i associacions

AAvaluació gestió municipal

PProtocol bones 
pràctiques polítiques

MMillorar tràmits
gestió urbanística

MODERNITZACIÓ ADMINISTRACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

T PÚBLICA

RReivindicar hospital 
Ernest Lluch

convivència 
s en l’entorn urbà

s 365 dies a Cerdanyola

icipal

TTractament integral 
drogodependències

us gestió salut

pediatria 
CAPs ciutat

RECOLLIDA
RESIDUS

PPla integral reducció
aprofitament i 
tractament residus

Document 
acord 

progràmatic

Document 
codi ètic
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Ahora hace un año de las elecciones municipales y
desde entonces el gobierno municipal está en catalep-

sia, está vivo pero no se mueve. El gobierno municipal
está en crisis permanente: no sabe qué hacer con las
instalaciones deportivas de Guiera, sigue inyectando di-
nero a una empresa en quiebra como es Cerdanyola
Aparca y mira para otro lado con las instalaciones del
Bosc Tancat.
Hables con quien hables en Cerdanyola creen que las

cosas han empeorado en un año. Ahora tenemos un al-
calde prepotente y chulo que hace lo que quiere con la
Bandera de España, teniéndola algo más de dos meses
a media asta sin justificación alguna y sin respetar a los
muchísimos ciudadanos que forman parte de nuestra
Ciudad que son españoles y no se consideran indepen-
dentistas.
El gobierno municipal debe dejar de hacer tonterías y

ponerse manos a la obra, para solucionar los problemas
que tienen encima de la mesa. En muchos casos con
diálogo y por el bien de la Ciudad podrán contar con el
apoyo del partido popular pero siempre y cuando dejen
el radicalismo y los métodos antisistema para sus asam-
bleas privadas. 

Un año perdidoNi un pas enrere?

A lo largo del año de legislatura que cumplimos hemos observado

una serie de actuaciones y omisiones preocupantes en lo que se re-

fiere al gobierno de la ciudad. Hemos carecido de un gobierno amplio

y solvente capaz de abordar con la suficiente contundencia los pro-

blemas que afronta la ciudad, tales como los casos del PEM Guiera,

los famosos aparcamientos, el mal estado de las calles y el incivismo

del que dejan testimonio y sufren todos los vecinos, por no hablar del

reto ecológico y urbanístico que se nos presenta en el Centro

Direccional.

En lugar de abordar estos problemas de manera constructiva, lo pri-

mero que hizo el nuevo gobierno es pactar con quienes votaron su in-

vestidura, incorporar a Cerdanyola del Vallès a la Asociación de

Municipios por la Independencia (AMI). Hemos visto además como se

desprecian los símbolos oficiales que representan a todos los ciuda-

danos, como se juega al relativismo con la falta de convivencia y las

agresiones acaecidas en la U.A.B., y como el gobierno defiende el sis-

tema de exclusión lingüística administrativa del castellano, lengua

materna de la mayoría de ciudadanos de Cataluña y de Cerdanyola.

Respecto a esto último el Alcalde dijo en el último pleno que no daría

"Ni un pas enrere". Pero señor Alcalde, los derechos civiles siempre

se abren camino, lo quiera usted o no. De un paso atrás en su estrate-

gia de dividir a la sociedad a base de un discurso caduco y de raíz

esencialista, y de un paso adelante en afrontar los verdaderos proble-

mas de la ciudadanía. 

Espai 

dels 

grups 

municipals

Un govern perjudicial
per Cerdanyola

El passat 18 d'abril va començar a caminar el nou govern de la ciutat.

Davant d'aquests fets, els socialistes cerdanyolencs volem fer les se-

güents consideracions:

1.L'alcalde de la ciutat en cap moment s'ha posat en contacte amb la nos-

tra formació política per parlar de l'estabilitat política del govern de la ciutat.

2.Aquest és un pacte de la segona, la tercera la penúltima i la última força

política, en vots, de la ciutat.

3. El pacte respon més a la necessitat de mantenir el poder que no a un

projecte comú entre Compromis (CUP), ERC, CiU i ICV-EUiA.

4. Cerdanyola té un govern nou, però no té un camí ni un rumb pels pro-

pers 3 anys i els socialistes lamentem aquest fet. El repartiment de les res-

ponsabilitats respón a això, a un repartiment, no a un projecte de ciutat.

5. Aquest és un govern que augmenta la despesa per la ciutat, tant en

matèria de regidors, com de càrrecs de confiança. El PSC sempre ha

defensat que els càrrecs públic estiguin dignament pagats, però ens

sembla demagògic que l'actual alcalde parli de sous i càrrecs només

quan està a l'oposició.

6. Estem profundament preocupats per la manca de projecte en els grans

temes de ciutat per part de les forces polítiques del govern (centre direccio-

nal, Riu Sec, fiscalitat, comerç, etc).

7. El PSC es compromet a exercir amb plena responsabilitat la seva

tasca d'oposició i comença des d'avui mateix el camí per la recupera-

ció de l'alcaldia i la construcció d'un projecte veritablement ambiciós

per la nostra ciutat.

Cada grup municipal amb representació al ple dis-

posa d’un espai en aquesta secció d’opinió. El

tema és lliure.

Als grup se’ls hi faciliten els caràcters dels que

disposen per escriure. Si es supera el número de

caràcters es redueix el cos de lletra fins encabir el

text  a l’espai establert.



Un acord de ciutat 
per a millorar Cerdanyola

Ara farà un any, la gent de Cerdanyola ens van donar la
responsabilitat de començar una nova etapa per a la ciu-
tat. Des del CxC vam decidir liderar aquest nou capítol de

la història de Cerdanyola amb implicació i valentia. Un any
després, hem aconseguit crear les condicions per a com-
partir aquest camí amb més companys de viatge i conti-
nuar millorant Cerdanyola.
A dia d’avui, la ciutat té un acord de govern fet a partir del
debat i el consens entre les quatre forces que vam investir
Carles Escolà com a alcalde. Aquest acord posa al centre

la millora de la nostra ciutat i del dia a dia de les persones

que hi vivim: es compromet amb la participació real dels
veïns i veïnes, a donar solucions a les greus amenaces
mediambientals, a millorar els serveis públics capgirant
les polítiques de privatitzacions i recuperant serveis com
el PEM Guiera, la zona blava i d’altres.
Des del CxC comencen aquesta etapa amb il·lusió i alegria.
Perquè volem una Cerdanyola activa i participativa, alegre,
combativa i sempre al servei de les persones!

“... se hace camino
al andar...”

Deien que era impossible posar d’acord un espectre polític
tant ampli. Alguns encara ho desitgen furtivament. Però
Cerdanyola ja ha superat aquesta etapa. Ara veurem amb
fets que no totes les paraules són iguals.
Esquerra ha defensat a capa i espasa, des del passat
mandat, una nova forma d’entendre la política local amb
transparència, participació, honestedat i vocació de servei
públic. Però ara s’ha acabat pontificar. Tenim l’oportunitat
de dur a la pràctica aquests valors i l’aprofitarem en la me-
sura de les nostres possibilitats i bon saber. 
Treballarem en equip, solidàriament i buscant consensos
que no sempre seran fàcils. Hi haurà mil impediments i
problemes, tots reals sens dubte. Però les pedres al camí
no seran excuses sinó el nostre objectiu, la feina diària.
Pensant en les persones, sumarem, farem pinya, proposa-
rem, ajudarem, cedirem i decidirem conjuntament tot el
que calgui pel bé de la ciutat i la gent que hi viu, estudia i
treballa. I els conflictes, que n’hi haurà, els resoldrem pen-
sant en un bé superior que és l’interès públic.
Ara és l’hora de posar els valors a treballar i forjar els fets
de cada dia. Comptem amb totes i cadascuna de les per-
sones que hi confien. Ho farem per una ciutat que fa
temps que s’ho mereix. 

Cerdanyola del Vallès...
un joc d’oportunitats!!!

Des de la seva configuració com a poble, Cerdanyola ha estat
un poble dividit i amb molts dubtes sobre les seves potencia-
litats, la Cerdanyola de dalt i la de baix separades pel riu sec,
la "llunyania" amb Bellaterra, la manca  de fluïdesa amb la
UAB, … va néixer al llarg d'un carrer que unia l'església vella
amb l'estació del ferrocarril i  les cases tradicionals de poble
barrejades  amb sumptuoses mansions dels estiuejants que
venien a passar els estius per la tranquil·litat i  proximitat de
Collserola , aquest paisatge va anar canviant ràpidament
amb el creixement industrial i  l'especulació Inmobiliaria de fi-
nals dels 60 i el 70 que va anar transformant Cerdanyola en
un poble gran, en barris de blocs de pisos amb alta densitat
de població, encara avui no hem sabut o pogut trobar el mo-
del de creixement i de ciutat que desitjaríem.
Oportunitats perdudes com, capitalitzar una universitat, al-
guna seu olímpica pel 1992, la capacitat de fer projectes ur-
banístics per millorar la ciutat a partir del 1998 i  Collserola,
un capital ecològic  oblidat per una bona part de la població
durant molts anys.
Però aquest joc d'oportunitats també te una altre versió, la
gran possibilitat de recuperar potencialitats perdudes i des-
pertar d'altres adormides per fer de Cerdanyola una ciutat
de referencia, on viure i conviure sigui un desig  per tots els
seus veïns i veïnes.

El futur del PEM Guiera

A l'agost de 2014 l'Ajuntament va intervenir el servei esportiu del
PEM Guiera, ja que el concessionari, la Federació Catalana de
Handbol (FCH)  havia abandonat el servei. A l'agost del 2016 fi-
nalitza legalment el temps que l'Ajuntament pot tenir intervingut
el servei, i la situació ens preocupa. Ens preocupa perquè ente-
nem que és un servei públic d'interès general que té importància
al municipi i que atén vora 3.000 usuaris i moltes entitats que en
fan ús. Quan el govern actual pren el camí de les sancions a la
FCH, entenem que la situació es pot complicar  molt més, iniciant
un camí de batalles judicials que poden perjudicar en últim
terme al servei i la continuïtat del mateix.
Les nostres dues propostes van en dues línies: la primera, en l'a-
cord i la negociació; la segona, en que el servei continuï essent pú-
blic. Pel que fa a la primera línia, entenem que la forma de resoldre-
ho seria arribar a un acord amb les entitats creditícies i la Federació
a nivell econòmic. Pel que fa a la segona via de treball, considerem
que el servei l'ha de continuar l'ajuntament a través d'una empresa
pública municipal que en garanteixi la continuïtat i viabilitat del ma-
teix. Opinem d'aquesta manera en primer lloc perquè en el temps
de la intervenció s'ha pogut comprovar que el servei és viable eco-
nòmicament; en segon lloc perquè és l'Ajuntament l'únic actor que
vetllarà per a que el servei sigui de la qualitat adequada, tingui el
manteniment i les inversions que requereix i es mantinguin els
llocs de treball amb la filosofia del centre al servei de la ciutadania.
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L’alcalde, Carles Escolà, i els tinents d’al-
caldia Helena Solà, Josep Grau i Ivan
González van participar a la concentració
contra la impugnació de la llei d’emer-
gència social.
Amb aquest acte, els municipis represen-
tats, van expressar el seu rebuig al recurs
d'inconstitucionalitat del Govern Central
contra la llei que evita desnonaments i el

tall dels subministraments bàsics. Es va
lliurar a la Delegació del Govern una ins-
tància remarcant la decisió dels seus
consistoris de continuar atenent les de-
mandes dels ciutadants i les ciutadanes
tot i la suspensió de la llei.
Els concentrats van assegurar que la sus-
pensió de la llei és un atac directe als
drets fonamentals de la ciutadania.

Segueix la lluita per la
llei d’emergència social
L’alcalde i diversos regidors van donar suport a la
concentració davant la Delegació del Govern Espanyol

Ciutat pionera en la
lluita contra l’homofòbia

La Campanya #CerdanyolaStopHomofòbia
és una de les actuacions emmarcades en el
Pla d'Actuació. La iniciativa, feta coordina-
dament amb la Xarxa de Municipis Lgtbiq,
consistia en lluir uns cordons amb l’Arc de
Sant Martí amb l’objectiu de normalitzar i vi-
sualitzar la diversitat afectiva i sexual i lluitar
contra els prejudicis homofòbs. A
Cerdanyola, concretament, es van repartir
més de 2.500 cordills entre entitats esporti-
ves, culturals, de la gent gran, casal de jo-
ves, personal municipal i ciutadania interes-
sada en participar en la campanya. I ha
tingut un important ressò a les xarxes so-
cials (facebook i twitter) i a la premsa local.
El Pla contempla també noves actuacions
durant aquest mes de juny. El dimecres 22
de juny, a les 19h, es celebrarà, al MAC, una
sessió participativa oberta a totes aquelles
persones interessades, a tothom que vulgui
proposar i col·laborar en les diverses actua-
cions a  desenvolupar a la nostra ciutat.

I el 28 de Juny, Dia Internacional de l'Orgull
LGTBI, es presentarà a Cerdanyola del
Vallès la Xarxa de Municipis LGTBIQ, impul-
sada per l'Ajuntament de Cerdanyola i en la
que participen a l'actualitat els municipis de
Ripollet, Sabadell, Terrassa, Sant Quirze,
Barberà del Vallès, Santa Coloma de
Gramenet i Berga. 

D’esquerra a dreta: Josep Grau, Carles Escolà, Helena Solà i Ivan González davant la Delegació del Govern Espanyol

Molts col·lectius s’han sumat a la iniciativa

El compromís es materialitzarà en un Pla d’Actuació en la
defensa de la diversitat afectiva i sexual 

Jornades 
sobre el DUSI
Cerdanyola del Vallès va presentar el
seu projecte DUSI en el marc d'unes
jornades organitzades a Sant Boi de
Llobregat, amb la participació de ciu-
tats que han elaborat aquests projec-
tes i opten a rebre ajudes dels Fons
europeus FEDER 2014-20120 per
dur-les endavant. 
L’alcalde de la ciutat Carles Escolà va
exposar els eixos destacats del DUSI
Cerdanyola, destacant que en la seva
elaboració s'han prioritzat actuacions
en els entorns de vulnerabilitat so-
cial. El DUSI s'ha concebut com una
important contribució al disseny i pla-
nificació estratègica de futur de la
ciutat.

Núria Martínez,
nova regidora
de Ciutadans

Núria Martínez Ramal substitueix a
Maria del Valle com a regidora del grup
de Ciutadans en el ple municipal.
Del Valle ha renunciat a la seva acta de
regidora després de ser nomenada di-
putada al Parlament de Catalunya.

Registre 
de parelles 
estables
L'Ajuntament de Cerdanyola ha posat en
marxa el Registre Municipal de Parelles
Estables. L'objectiu d'aquest registre és do-
tar a les parelles empadronades a la ciutat
de seguretat jurídica davant de tercers o de
la pròpia administració. El Registre
Municipal de Parelles Estables és públic i
gratuït. Poden sol·licitar la inscripció dues
persones que acreditin la seva convivència
de dos anys empadronades de manera i-
ninterrompuda al mateix domicili. També
es poden registrar les parelles que tinguin
un fill en comú o hagin formalitzat la seva
relació en escriptura pública. 





Festa Major del Roser de Maig

Cerdanyola en imatges
Àlbum de fotos 

al Facebook



Sant Jordi

26a Cursa per Collserola

#CerdanyolaStopHomofobia Àlbum de fotos 
al Facebook

Àlbum de fotos 
al Facebook
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L'exposició Mañosa. Cerdanyola viva ha
iniciat el programa expositiu de la nova
sala de la Biblioteca Central, un espai
que a partir del setembre continuarà ex-
posant l'obra de creadors i entitats locals.
Es podrà visitar fins al 19 de juny i suposa
l'estrena de la Sala d'Exposicions Enric
Granados com a nou espai d'art de la ciu-
tat.
Salvador Mañosa, nascut al barri dels

Quatre Cantons, entre Cerdanyola i
Ripollet, és un escultor vital i inquiet, amb
una producció que ha mantingut sempre
un doble vessant per l'escultura i la cerà-
mica, caminant entre la figuració i l'abs-
tracció. Cerdanyola viva fa servir veïns i
veïnes de la ciutat com a models, el que
ha estat una experiència enriquidora per
tot el que suposa de contacte personal
en el procés creatiu.

Mañosa mostra la 
seva Cerdanyola viva
L’exposició presenta una vintena d’escultures en gres
refractari i alguns dibuixos amb retrats

Les cooperatives escolars
assoleixen els objectius

Les 6 cooperatives escolars dels col·legis
Carles Buïgas, Xarau i Serraparera van tan-
car amb èxit la seva trajectòria, desenvolu-
pada al llarg del curs, venent tota la seva
producció al mercat ambulant de
Serraperera. Va ser la culminació del pro-
grama Cultura Emprenedora a l'escola, des-
envolupat per la Diputació de Barcelona
amb el suport de l'Ajuntament i els col·legis. 
Els infants cooperativistes van treballar des
del primer moment. Començant per apren-
dre què és una cooperativa, com constituir-
la, quin nom i imatge ha de tenir, què fabri-
carien, a què destinarien una part dels
beneficis, legalitzar-la i al final, planificar la
venda de la producció, l'objectiu assolit el
passat 13 de maig.
Les cooperatives creades han estat La
Cesca i Les manetes creatives de l’escola
Serraperera, els 23 móns i Xarau Kids de
l’escola Xarau i Pandibuïgas i Artibuïgas de
l’escola Carles Buïgas. Part dels beneficis

obtinguts de la venda dels objectes fabri-
cats i venuts es destinaran a accions soli-
dàries a través de donacions com ara FA-
DAM-Familiares y Amigos de Ángel
Manzanares, Càritas, ADAC-Animals
Cerdanyola.

Mañosa. Cerdanyola viva es pot visitar a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central de Cerdanyola

Els infants van vendre els seus productes al mercadal

La venda de tota la seva producció al mercadal de Serraperera
culmina amb àxit el programa Cultura Emprenedora 2015-16

Margarita
Arboix, nova
rectora UAB

La catedràtica de farmacologia Margarita
Arboix ha estat elegida nova rectora de la
UAB a les eleccions celebrades el passat
19 de maig. Arboix va obtenir el 60,56%
del vot ponderat; i Antoni Méndez, cate-
dràtic de física teòrica, el 39,44%. Arboix
és la segona rectora de la UAB. La pri-
mera va ser Anna Ripoll

Llum verda al
Centre de
Recerca de
Can Valldaura
La Comissió territorial d'urbanisme de
l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha
aprovat definitivament el Pla especial de
protecció i millora de la finca de can
Valldaura, a Cerdanyola i inclosa dins del
Parc de Collserola. El pla permetrà que
la masia aculli un centre de recerca i ex-
cel·lència de l'Institut d'Arquitectura
Avançada de Catalunya, així com desen-
volupar un pla de gestió integral per a
tota la finca. L'Ajuntament ja havia apro-
vat aquest pla en el Ple municipal del
mes de març. 
El pla especial proposa un ús científic i
docent per a la masia, que s'ampliarà
amb nous usos complementaris, com
ara restauració, residència col·lectiva i
habitatge dels masovers. Igualment, s'hi
construirà un centre de producció elèc-
trica i d'aigua calenta a partir de bio-
massa. 

Ciutat

Margarita Arboix va obtenir el 60,56% del vot ponderat

Fe d’errades
El reportatge dedicat al Roser de Maig,
publicat al n. 323 del Riu Sec, parla de la
història de la Festa Major. Cal afegir que la
Comissió de Festes de Sant Martí va ser
l'organitzadora de la 1a i 2a edició del
Roser de Maig de la represa democràtica,
celebrades els anys 1979 i 1980.
Informació extreta del llibre dels 25 anys
de la Comissió de Festes de Sant Martí.
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Ciutat

Enric Granados torna a visitar la ciutat
amb una exposició i un concert
La ciutat ha recordat el músic Enric Granados amb motiu del centenari de la seva mort amb
dues activitats: una exposició al MAC i un concert a l’Ateneu

Dins del programa Coincidències insòlites s'ha obert al Museu
d'Art de Cerdanyola l'exposició "L'empremta d'Enric Granados.
Entre el drama i el mite". Dividida en tres àmbits ens mostra
amb diferents fotografies, gravats i caricatures, la biografia del
compositor. Enric Granados va mantenir una estreta relació amb
Cerdanyola on va passar alguns estius i on va composar algunes
de les seves obres més famoses.
Lligat a l'exposició del MAC, l'Orquestra Victòria dels Àngels, sota
la direcció de Pedro Pardo, va debutar a Cerdanyola amb el con-
cert Homenatge a un somiador. 
L'exposició sobre Enric Granados es pot visitar al Museu d’Art de
Cerdanyola (carrer Sant Martí, 88) fins a principis de juliol quan
començarà la seva itinerància pels museus que han col·laborat
en la seva realització. Concert homenatge a Enric Granados celebrat al Teatre Ateneu

Els Premis Literaris es presenten com
exemple de col·laboració cultural
La mare i el monstre, 24 Vintervariationer i El llagut del foc, guanyen l’edició XXI dels
Premis Literaris de Cerdanyola, que es van lliurar a la sala Enric Granados de la Biblioteca
Vera Sanahuja Quílez, amb el Premi de Narrativa Breu, per La
Mare i el monstre; David Yeste, amb el Premi de poesia
Miquel Martí, i Pol, per 24 Vintervariationer i Núria Broquetas,
amb el Premi de Novel·la Valldaura, per El llagut de foc, han
estat els guanyadors de la XXI edició dels Premis literaris, or-
ganitzada de manera conjunta per l'Ajuntament i la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Les institucions convocants han destacat la importància del
treball desitjant que aquesta col·laboració s'ampliï en d'altres
àmbits.
El nombre d'obres presentades a aquesta edició dels premis
ha estat de 84 i és un certamen plenament  consolidat. Els guanyadors dels Premis Literaris 2016 amb les autoritats 

Fira de comerç 
i compres nocturnes
Cerdanyola Comerç i Serveis prepara una Fira de comerç
al carrer per als propers 11 i 12 de juny, on es proposa la
combinació de Shopping Night i fira de mostres, i està
pensada perquè els associats puguin mostrar en estands
els seus millors productes i serveis.
La fira s'instal·larà a la plaça de l'Abat Oliba amb ramifica-
cions cap al passeig de Cordelles i de Francesc Layret per
donar la màxima visibilitat als participants i oferir als visi-
tants un espai còmode d'accés i amable per al passeig.
L'horari serà dissabte de les 20h fins passada la mitjanit,
on es farà la presentació de la fira i el Shopping Night, tot
cercant un públic més adult i juvenil, i diumenge, 12 de
juny, de 10 del matí a 21h, amb la característica de fira
comercial tradicional i amb un públic més familiar i infan-
til.

Les Patologies de
l’Amiant en augment
El grup mèdic comarcal coordinat pel doctor Josep Tarrès cons-
tata una corba ascendent de les afeccions relacionades amb
l'amiant amb més de 1.000 casos diagnosticats a Cerdanyola i
l'existència d'uns 50 casos nous cada any. Aquestes patologies
poden ser cròniques, com l'asbestosi o les plaques pleurals, o
cancerígenes, com el càncer de pulmó o el mesotelioma.
Josep Tarrès exposava les darreres informacions sobre l'afec-
tació de les Patologies Relacionades amb l'Amiant a
Cerdanyola en el decurs d'una reunió de la comissió
Intergrups de Rotary Clubs de la comarca celebrada a l'Hotel
Campus. Tarrès subratlla que les patologies de l'amiant no
són un problema del passat ni relacionats únicament amb la
inhalació de fibres al treball. Tarrès destaca que les estadísti-
ques sobre aquestes afectacions començaran a baixar al
2020.
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L'acollida de la ciutadania a la Biblioteca
Central ha estat positiva. Les noves de-
pendències, fruit de la reconversió i adap-
tació a la nova dedicació de l'antic Casal
de l'Esport, han donat aire i espai a un
equipament del tot necessari. Pensada
com un equipament del segle XXI, de-
passa la concepció de Biblioteca tradicio-
nal i esdevé un referent comunitari obert
a múltiples activitats. Exposicions, confe-
rències, teatre de petit format, actua-
cions musicals, geocaching i moltes al-
tres propostes que omplen de vida tot i
cadascun dels seus espais. Aquesta reali-
tat, fruit en bona part de l'empenta del
personal de la biblioteca i de la vitalitat
del moviment cultural i associatiu cerdan-
yolenc, ja es produïa a ca n'Altimira. 
Tot i que les dades que presenta aquest
primer any de vida de la Biblioteca
Central són prou bones, l'equip que hi tre-
balla manifesta la seva prudència. Un any
és poc temps per a consolidar el servei a
la nova ubicació. Tothom, personal i ciuta-
dania, ha de fer seu l'edifici, les seves
possibilitats, els seus recursos. En
aquesta línia hi treballen i, a poc a poc,
van implementant nous programes que
doten de contingut la Biblioteca Central.
Infants, joves, adults són els destinataris
de les múltiples activitats que proposa la
Biblioteca Central, coordinades amb l'À-
rea de Cultura de l'Ajuntament. Es confe-
geix un programa amb la participació, so-

vint, d'entitats i d'altres agents dinamitza-
dors de la cultura local. El Pla de Foment
de la Lectura, el Cafè amb lletres, el Suc
amb lletres, el nou projecte Lèxic de re-
forç de la comprensió lectora per a alum-
nes de tercer de primària o la iniciativa
Aprenem, per a fomentar el coneixement
de llengües, són exemples de la vitalitat
de l'equipament.

La Biblioteca Central és “intel·ligent” des
del punt de vista d'eficiència energètica i
amb espais diàfans que acullen, entre
d'altres, sales de lectura, sales d'estudi
nocturn, hemeroteca, espais per a treballs
en grup o espais polivalents en els que es
podran desenvolupar altres activitats de
caràcter cultural com exposicions, xerra-
des o petites representacions teatrals. 

Malgrat la gran inversió realitzada, les
prestacions de l’edifici intel·ligent no fun-
cionen correctament. Actualment es tre-
balla perquè la instal·lació funcioni com
s’ha dissenyat, optimitzant al màxim l’es-
talvi i eficiència energètica.
La Biblioteca Central compleix amb una
de les directrius del Mapa de Lectura
Pública de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya [darrera actualització del
2014, on es proposava ampliar o traslla-
dar ca n'Altimira. Cosa que s'ha fet amb la
Biblioteca Central]. El Mapa també pro-
posa crear i construir una biblioteca local
de proximitat, actualment inexistent.

La Biblioteca Central aplega 142 mil
visitants en el primer any de vida

La directora de la nova biblioteca, Rosa
Martínez, destaca que en els sis pri-
mers mesos d'existència del nou equi-
pament, l'afluència de gent va ser  real-
ment espectacular, arribant-se alguns
dies als 1.000 usuaris.
Una altra dada també espectacular és
el fet que més de la meitat de la pobla-
ció de Cerdanyola té el carnet de la bi-
blioteca, augmentant de manera consi-
derable els existents a l'antiga
biblioteca. Dades que superen total-
ment les previsions esperades.
La col·lecció de la nova biblioteca, total-
ment renovada i actualitzada, també ha
sofert un canvi en positiu i a hores d'ara
es tenen tants documents com a habi-
tants té Cerdanyola, adequats a les ne-
cessitats de les persones usuàries.

Concebuda com una biblioteca moderna, s’ha convertit en un motor de dinamització social
per a la ciutat amb un programa molt ampli d’activitats.

Destacat augment
d’usuaris

La nova biblioteca disposa d’amplis i confortables espais a on poder llegir, consultar el fons bibliogràfic, estudiar, escoltar música...

Es treballa 
per solucionar 
les mancances 

pendents de 
l’edifici “intel·ligent”

Equipament
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Esports

Francisco Arpide presidia el Club
Patinatge Artístic Cerdanyola des del
2002 i formava part del Comitè de
Patinatge Artístic de la Territorial de
Barcelona. 
Arpide havia estat uns dels fundadors del
club local a l'any 2000 i sempre havia format
part de la junta directiva de l'entitat. Aquella
aventura va iniciar-se amb 30 patinadores i
20 socis  i en el moment del seu adéu, el
club estava totalment consolidat i format per
més de 120 patinadors distribuïts en preini-
ciació, iniciació, competició, parelles d'artís-
tic, dansa, grup show i adults. A més, el club
disposa de 86 patinadors i patinadores en-
cabits dins de l'esport escolar.

Un adéu sobre la pista
El que era president del Club Patinatge
Artístic Cerdanyola va morir de sobte du-
rant el lliurament de premis del
Campionat d'Espanya de figures obligatò-
ries que es va celebrar a Cerdanyola el
diumenge 24 d'abril. 

Patinatge català i estatal
Durant els seus anys al capdavant del
club local es va posar en marxa el Trofeu
de Patinatge Roser de Maig, el Trofeu de
l'Amistat i el PatinaSOS amb un objectiu
solidari. El CPA Cerdanyola també és un

col·laborador actiu en l'organització d'e-
vents i campionats territorials, d'àmbit ca-
talà, estatal i internacional de patinatge
artístic. Cada any en el calendari del club
hi ha diferents campionats federats de
patinatge que es celebren a Cerdanyola. 
La implicació de club, fins al 24 d’abril
presidit per Francisco Arpide, amb la
Federació Catalana i Española de pati-
natge l’ha dut a convertir Cerdanyola en
la seu, cada any, d'algun campionat ofi-
cial. 

Esport local
Francisco Arpide va formar part de la
Comissió Organitzadora de la Nit de
l'Esport de Cerdanyola des que els clubs
locals van reprendre l'organització de l'es-
deveniment. També era membre de
l'Associació de l'Esport de Cerdanyola;
projecte en el què creia per treballar en
conjunt totes les entitats esportives  de la
ciutat i l'Ajuntament,  a través del Servei
d'Esport.

Arpide durant al darrer acte públic al que va assistir

Paco Arpide, adéu a 13 anys al servei
del patinatge artístic de Cerdanyola
La mort de Francisco Arpide, ‘el Paco’per a la gent del Club Patinatge Artístic Cerdanyola,
ha sigut una pèrdua difícil de substituir  per a l’esport de la ciutat i del patinatge català. 

Les piscines descobertes de la ciutat
preparen un estiu refrescant
Les piscines d’estiu es preparen per a la temporada que s’iniciarà a les darreries del mes de
juny i es tancarà el diumenge 4 de setembre

La ciutat disposa de tres instal·lacions amb  piscines d'estiu: Bosc
Tancat, Parc del  Turonet i Montflorit. 

Piscines del Bosc Tancat
Aquest estiu 2016 les Piscines  del Bosc Tancat obren el diven-
dres 10 de juny fins al diumenge 4 de setembre. El seu horari és
de de diluns a diumenge de 10h a 19 hores. Al Bosc Tancat des-
taca l'activitat el Zorb, activitat amb un pilota gran en la què, qui
vulgui, pot  ficar-se dintre i rodar per sobre de l’aigua. Per partici-
par cal tenir més de 10 anys. L'horari del  Zorb és de 16 a 19 hores
tots els dies. Més infomació a la plana web
https://bosctancat.net/  i per tarifes https://bosctancat.net/ho-
rarios-y-tarifas-piscinas/

Piscines del Parc del Turonet
La piscina situada al Parc del Turonet té previst obrir les portes el
divendres 17 de juny fins al diumenge 4 de setembre. L'horari d'o-
bertura és de 10:30h fins a les 19:30 hores de dilluns a diu-
menge. La piscina farà un curs de natació per a nenes i nens  de
3, 4  i 5 anys. S'iniciarà el dilluns 7 de juliol i finalitzarà el diven-
dres 29 de juliol. L'horari serà de tardes, de 16h a 16:45 hores.
Per més informació enviar  missatge al correu:
recepcioturonet@gmail.com

Piscina de Montflorit
La Piscina Municipal de Montflorit té previst fer jornada de portes
obertes els caps de setmana de l’11  i 12  de juny  i el dissabte 18
de juny. El diumenge 19 obrirà definitivament la temporada es-
tiuenca i  l'horari serà de dilluns a diumenge d'11 a 19 hores. 
Per recollir més informació es pot consultar el facebook piscina-
montflorit o als telèfons 936 915 262 i 684 398 958.

Les piscines del Parc del Turonet estarà oberta entre el 17 de juny i el 4 de setembre
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Agenda

Exposició
Cervantes vs Shakespeare
Fins al 23 de juny.
Exposició bibliogràfica sobre Cervantes i
Shakespeare
Biblioteca Central de Cerdanyola

El Mercat
Fira d’antiguitats, col·leccionisme i arte-
sania
18 de juny. De 9h a 14h
La fira d’antiguitats i col·leccionisme
acabarà a les 14h
Pla de les Alzines
Organitza: Associació d’Amics de les
Antinguitats i del Col·leccionisme
Cerdanyola-Ripollet

Xerrada-tertúlia
sobre l’obra i persona d’Úrsula Schultze-
Bluhm
16 de juny. 19h
Museu d’Art de Cerdanyola
Organitza: Associació Artistes Plàstics

Exposició
Coincidències insòlites
Fins al 8 de juliol
L’emprenta d’Enric Granados. Entre el
drama i el mite.
Museu d’Art de Cerdanyola

Exposició
Lluís Clapés. Després del gran foc i de la
columna infinita
Fins al 31 d’agost
Lluís Clapés és un consumat ceramista
Museu d’Art de Cerdanyola

Exposició
Temps de pólvora
Fins el 10 de juliol
Revisió del patrimoni arquitectònic i
monumental que va transformar el país
entre el s. XVI i el XIX
Museu de Ca n’Oliver

Exposició
Contes de la Mediterrània
Del 13 de juliol a l’11 de setembre
7 contes de la Mediterrània occidental
Museu de Ca n’Oliver

Visita guiada
Visita guiada al MAC
19 de juny i 17 de juliol. 12h
Museu d’Art de Cerdanyola

VI Cerdanyola Fòrum
La justícia desnonada a càrrec d’Elpidio
José Silva, exmagistrat
16 de juny. 14h
Hotel Campus UAB
Organitza: Cerdanyola Empresarial

Esports
Caminada nocturna Cerdanyola-
Montserrat
11 de juny.  20h
Preu: 15 euros
Organitza: CEM Cerdanyola

Fira Cerdanyola Comerç
Els comerços associats mostren a la
ciutadania els seus productes
11 de juny. de 20h a 01h
12 de juny. de 10h a 20h
Plaça de l’Abat Oliba
Organitza: Cerdanyola Comerç i Serveis

Jugatecambiental
Activiwatt, jocs de proves per equips so-
bre l’estalvi i l’eficiència energètica
12 de juny. 11:30h
Parc del Turonet

Artpedi 2016
Recital de piano
17 de juny. 22h 
A càrrec de Jorge Nava, guanyador es-
panyol del Concurs Internacional de
Piano Maria Canals.
Museu d’Art de Cerdanyola

Presentació Llibre
Librarse del euro. Trobada de movi-
ments emancipatoris dels pobles del
Sud d’Europa
15 de juny. 18:30h
Biblioteca Central de Cerdanyola
Organitza: Universitat Popular CDV

Contacontes
L’Avi i jo
11 de juny. 12h
Llibreria Lilliput (c. Sant Ramon, 126)
Organitza: Llibreria Lilliput

Taula Rodona
Cerdanyola amb les persones refugiades
14 de juny. 19h
Participen ProActiva Open Arms, Stop
Mare Nostrum, Comitè Acollida
Cerdanyola i una persona refugiada
Sala actes MAC

Concert
Cerdanyola amb els refugiats
11 de juny. 12h
Participen 5 corals de Cerdanyolaa be-
nefici de l’ONG ProActiva Open Arms
Pati del MAC
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juny-juliol
Agenda

Sant Iscle
Una parròquia medieval
19 de juny i 17 de juliol. 12h (visita
guiada)
Visita guiada i jornada de portes ober-
tes a l’església de Sant Iscle (de 10h a
14h)
Església de Sant Iscle

Més activitats 
de l’agenda 

seguint

www.cerdanyola.cat/agenda

Activitats a Can Catà
Itineraris: Fem el camí de la font nova! i
Anem cap a la font vella!
19 de juny. De 10h a 14h
Preu: Adults 3 euros i infants 2 euros
Can Catà Natura

Festes Banús-Bonasort
del 20 al 24 de juny
Plaça de Sant Medir
Organitza: AAVV Banús-Bonasort

Conferència
Fons, armari i figura per Ismael Smith
28 de juny. 19:30h
Conferència en el marc del Dia
Internacional de l’Orgull Gai
Museu d’Art de Cerdanyola

Festival Fantosfreak
Festival de curts fantàstics i freaks
de l’11 al 15 de juliol. 21h
Parc del Turonet
Organitza: Fantosfreak

Visita guiada
Exposició permanent Cerdanyola, terra
d’ibers
10 de juliol. 12h
Museu de Ca n’Oliver

Festes Canaletes
18 i 19 de juny
Parc de la Riera
Organitza: AAVV Canaletes

Festes Les Fontetes
1, 2 i 3 de juliol
Parc dels Pinetons
Organitza: AAVV Les Fontetes

Esports
Cursa Poblats Ibèrics
17 de juliol. 8h
Cursa de muntanya que transcorrer per
Collserola
Organitza: CEM Cerdanyola

Festes Montflorit
29, 30 i 31 de juliol
Centre Cívic de Montflorit
Organitza: AAVV Montflorit

Curs Premonitors/es
Curs reconegut per la Direcció General

de Joventut de la Generalitat

Del 27 juny al 8 juliol.
Informació i inscripcions a Creu Roja,
936 916 161 o ricard.montes@creu-
roja.org
Preu: 25 euros
Creu Roja (av. Creu Roja, 25)
Organitza: Creu Roja

FESTES DE BARRI

Teatre
Revisió anual
2 de juliol. 22h
Text: Montserrat Cornet
Preu: 6 eur anticipada; promoció enti-
tats locals 2x1
Teatre Ateneu
Orgganitza: GAT Teatre

Església vella Sant Martí
12 de juny i 10 de juliol. 12h (visita
guiada)
Visita guiada i jornada de portes ober-
tes a l’església vella de Sant Martí (de
10:30h a 14:30h)

Estiu Jove
Casal d’Estiu per a joves entre 12 i 16
anys
Del 27 juny al 22 juliol. De 16h a 20h
Informació al Casal de Joves, 935 805
869 o 693 803 289
Organitza: Casal Jove ‘El Kasal’

Concert
Un Castell de conte
30 de juny i 1 de juliol. 22h
La Banda i Coral de l’AMCV ofereix es-
pecacle de música, dansa aèria i movi-
ment escènic a càrrec d’alumnes de les
escoles La Sínia i Montserrat
Organitza: AMCV

Fortaleses d’abans de la pól-
vora
Visita de la fortalesa ibèrica medieval
del turó de Montgrós (El Brull)
19 de juny. 18:30h
Inscripció prèvia al 935 804 500 o al
mail  museucanoliver@cerdanyola.cat

Artpegi 2016
Concert de Burrueo & Bohèmia
Camerata
15 de juliol. 22h 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Sant Joan
23 de juny. A partir 17h
Construcció foguera, arribada i recepció
de la Flama del Canigó, Cercavila, en-
cesa foguera (22h) ,  sopar popular i re-
vetlla.
Parc Xarau
Consulteu el programa sencer al QR

consulta el programa complert



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

JUNY
16 HIDALGO
17 RINCÓN
18 Rov-Novell
19 Rov-Rivera
20 PEREIRO
21 RIZAL
22 HID-VALLS
23 C. SELVA
24 Rov-Ferrer
25 Rov-Ordis
26 Rov-Lluís
27 J. SELVA
28 SÁNCHEZ
29 COSTA
30 VALLS

JULIOL
1 FERRER
2 Rov-Galcerán
3 Rov-Rambla
4 ÁLVAREZ
5 PINETONS
6 ROVIRA
7 MERINERO
8 ORIGEN
9 Rov-S Andreu
10 TORRENTS
11 VALLS
12 HIDALGO
13 NOVELL
14 RIVERA
15 PEREIRO

16 Rov-Rizal
17 Rov-Hid. Valls
18 C. SELVA
19 BOQUET
20 ORDIS
21 LLUÍS
22 J. SELVA
23 Rov-Valls
24 Rov-Costa
25 VALLS
26 FERRER
27 GALCERÁN
28 RAMBLA
29 ÁLVAREZ
30 Rov-Pinetons
31 ROVIRA

AGOST
1 MERINERO
2 ORIGEN
3 ST. ANDREU
4 TORRENTS
5 HIDALGO
6 Rov-Boquet
7 Rov-Novell
8 RIVERA
9 PEREIRO
10 RIZAL
11 HID. VALLS
12 VALLS
13 Rov-Boquet
14 Rov-Ordis
15 Rov-Lluís

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta) 93 580 88 88
Arxiu Municipal 93 580 88 88 Ext. 3164
Ateneu 93 580 88 88 Ext. 3870

93 591 41 33
Biblioteca Central Cerdanyola 93 580 76 02
Casal de Joves 93 580 58 69
Centre d’Informació, Atenció i 
Recursos per a Dones (CIARD) 93 592 16 47
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) 93 580 53 58

93 580 52 51
Deixalleria Municipal 93 691 74 42
Escola Municipal de Música 93 580 88 88 Ext. 3962
EMD Bellaterra 93 518 18 30
Immigració i Cooperació 93 580 88 88 ext 3765
Mercat Municipal Les Fontetes 93 692 64 96
Mercat Municipal Serraperera 93692 60 43
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) 93 591 41 30
Museu de ca n’Oliver 93 580 45 00
Oficina Municipal d’Habitatge 93 588 66 94
Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor 93 580 88 88 Ext 3110
ORGT Diputació 93 472 91 70
Parc Esportiu Guiera 93 586 36 36
Servei Local de Català 93 580 27 51
Servei de Medicació 93 580 88 88 Ext 3855
Servei d’Ocupació Can Serraperera 93 594 70 50
Salut Pública 93 580 88 88 Ext 3730
Serveis Social 93 580 88 88 Ext. 3770
Zona Esportiva Can Xarau 93 691 77 04

TRANSPORTS
FF.CC. 93 205 15 15
RENFE Rodalies 93 691 88 69
SARBUS 93 580 67 00 / 93 727 92 92
Radio Taxi 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

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
Hid-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
C. 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. Barna, 216 93 594 71 95
Origen: C/Pablo Picasso, 1 local 4 93 768 72 99
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
J. Selva: C/Calvari, 3-5 93 580 95 23
St Andreu: C/ Sant Andreu, 4 93 692 23 26
Bertrán: C/ Monturiol, 74 93 586 54 26
Boquet: C/ Lluna, 6 93 692 25 90
Costa: C/ Verge del Pilar, 10 93 586 54 26
Rambla: Rambla de S.Jordi 89 93 691 24 73

Telèfon d’atenció ciutadana

010


