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La transparència i el bon govern

La transparència i el bon govern cal tenir-les en compte en
cadascuna de les actuacions que porta a terme qualsevol po-
lític. Es tracta de qüestions que han d'impregnar una manera
de fer del govern, per cada decisió que es pren, per cada pa-
per que es signa. En aquestes últimes setmanes hem tingut
oportunitat de ser-ne conscients en dos esdeveniments im-
portants que mostren la voluntat del govern de fer una gestió
transparent i millorar cada dia en l'eficiència i la qualitat dels
seus actes.
Fa unes setmanes es va crear molt soroll al voltant d'un in-
forme de la Secretaria de l'ajuntament, segons el qual la cre-
ació de l'empresa APARCA i alguna de les seves gestions pos-
teriors podrien ser delicte. Deixant de banda que aquest
informe per prudència ens va portar a aturar la solució de
consens que s'havia trobat al problema dels aparcaments
municipals (que alhora era la més favorable als interessos
de la ciutat), l'informe esquitxa moltes persones que han
passat pel govern municipal des de 2004 i molts treballa-
dors i treballadores de la casa.
Davant aquest fet el govern ha actuat amb prudència, amb ri-
gor i amb transparència. Segons el criteri del govern l'in-
forme ometia informació rellevant i calia complementar-lo in-
formació addicional. En cap cas es podia deixar d'informar a

la Fiscalia dels fets denunciats per la Secretaria, però calia
aportar tota la informació per no caure en la parcialitat. Això
és exactament el que ha fet l'alcalde, aportar tota la informa-
ció que calia a la Fiscalia, amb prudència, rigor i transparèn-
cia.
L'altre esdeveniment rellevant ha estat el procés participatiu
que s'ha obert per definir l'ús de ca n'Altimira. Des que va
deixar de ser la biblioteca municipal tenim un edifici patrimo-
nial, al centre de la ciutat, sense un objectiu determinat.
Tant el programa electoral com l'acord de governabilitat ex-
plicitaven que la decisió es prendria entre tota la ciutadania.
I així ho està fent el govern.
Entre tots els grups municipals hem delimitat el concepte i
les regles del joc. Durant les properes setmanes obrirem el
procés participatiu a tota la ciutat. Sabem que hi ha expecta-
ció i volem que el procés sigui el més ampli i inclusiu possi-
ble. Confiem que la participació donarà legitimitat a la deci-
sió que acabem prenent i la farà més adequada a les
necessitats de Cerdanyola.
És amb aquesta voluntat de transparència i de bon govern
que el govern treballa cada dia. No sempre de manera notò-
ria i visible, però intentant que tot acte de govern respongui a
aquestes exigències.

Editorial
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Reportatge

Una oportunitat perduda

Fa més de 13 anys de la constitució de
Cerdanyola Aparca, una empresa mixta
(50% pública i 50% privada) creada mit-
jançant concurs públic per a construir i
gestionar aparcaments soterranis.
Després d'haver-se constatat la seva in-
capacitat per assumir els elevats deutes
financers, els quals arriben a 5,5 milions
d’euros; després d’haver realitzat diver-
ses aportacions de capital, finalment, fa
pocs mesos es va arribar a una solució
que passava per liquidar i dissoldre-la de
mutu acord, una solució treballada i estu-
diada durant mesos, i avalada per infor-
mes tant interns com externs a
l’Ajuntament com la solució econòmica-
ment més favorable i que, a més, havia
aconseguit superar totes les votacions al
Ple municipal sense ccaapp  vvoott  eenn  ccoonnttrraa.
Finalment, però, la possibilitat d’executar
de forma immediata aquesta solució ha
quedat aturada degut a l'aparició d'un in-
forme de darrera hora de la Secretària
Municipal, Aurora Corral, en el que indica
que una sèrie de fets ocorreguts entre
l’any 2004 i 2009, entre ells la pròpia
constitució de la societat mixta
Cerdanyola Aparca, via concurs públic,
“podrien ser constitutius d’eventuals
il·lícits penals”que eventualment podrien
haver comportat beneficis econòmics al
soci privat. Per aquest motiu la secretària
considera que tirar endavant la solució
acordada seria “obviar” tots aquests fets.
L’opinió de la Secretària contrasta amb la
de l’Alcalde, Carles Escolà, que ha mani-
festat que «en l’informe [de la Secretària]
s’obvien un seguit d’explicacions de com

s’han succeït els fets i els actes adminis-
tratius que van portar a la constitució de
l’empresa i el seu desenvolupament»,
unes informacions que ajudarien a enten-
dre millor els fets.
Immediatament després de poder analit-
zar l’informe de la Secretària, l’Alcalde, vvaa
ccoonnvvooccaarr  uunnaa  rrooddaa  ddee  pprreemmssaa  ppeerr  eexxppllii--
ccaarr  qquuee  ffaarriiaa  aarrrriibbaarr  ttoottaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  aa
llaa  FFiissccaalliiaa (al registre de la Ciutat de la
Justícia), incloent a més de l’informe de la
Secretària, quatre informes complemen-
taris elaborats per la Interventora
Municipal i les caps de Contractació, de
Serveis Jurídics i de Serveis Econòmics,
els quals analitzen els fets descrits per la
Secretària. La voluntat de l’Alcalde ha es-
tat i serà, segons ha explicat, que les ins-
tàncies judicials puguin comptar amb tota
la informació possible per tal d'analitzar
els fets amb el màxim rigor.

Solució definitiva
Les primeres accions per intentar solucio-
nar el pou sense fons en què s’havia con-
vertit Cerdanyola Aparca s’inicien al co-
mençament d’aquest mandat, quan el
govern posa de manifest que aquesta so-
cietat público-privada acumulava un deute
de més de 5,5 milions d’euros i que entre
els anys 2008 i 2015 s’havien fet aporta-
cions de capital per valor de 3.800.000€.
En opinió del Govern aquestes solucions
eren «pedaços» temporals per a un pro-
blema estructural. És llavors quan eell  ggoo--
vveerrnn  pprreenn  llaa  ddeecciissiióó  ddee  bbuussccaarr  uunnaa  ssoolluucciióó
ddeeffiinniittiivvaa per a la societat mixta i enca-
rrega l’estudi de totes les possibilitats.

A partir d’aquell moment es realitza una
primera fase d’estudis tècnics interns per
conèixer totes les possibilitats tècniques,
amb les quals s’estableix un debat polític
amb totes les forces municipals. A mida
que el debat amb tots els grups va gene-
rant conclusions majoritàriament com-
partides s’inicien les converses  i negocia-
cions amb el soci privat de Cerdanyola
Aparca, "Toro Construcciones", per tal d’a-
conseguir fer possible la solució defini-
tiva, resumida en dissoldre la societat ei-
xugant el deute existent i evitar d’aquesta
manera anar a una situació de concurs
de creditors que es preveu molt més cos-
tosa per a l’Ajuntament.
Aquest acord per procedir a la dissolució
representa, segons l’estudi encarregat a
una auditoria de reconegut prestigi, haver
de fer front a uns deutes de gairebé 6 mi-
lions d'euros que es repartirien al 50% en-
tre el soci privat i l'Ajuntament. LL’’aaccoorrdd
ttaammbbéé  pprreevveeuu  qquuee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  rreeccuuppeerraa--
rriiaa  eell  5500%%  ddeellss  aaccttiiuuss,,  ééss  aa  ddiirr,,  lleess  ppllaacceess
dd''aappaarrccaammeenntt. És per això que el Ple del
mes de novembre passat acordava inicial-
ment una modificació pressupostària per
destinar-hi 3 milions d'euros provinents
de romanents de tresoreria.

Acord majoritari
Aquesta aprovació, que es va dur a terme
sense cap indicació contraria de la
Secretària, va comptar amb el vist i plau
de la majoria del plenari i sense cap vot
en contra. Tanmateix, el procés va que-
dar aturat quan aquest acord havia de
passar el tràmit definitiu en un ple pre-
vist pel 28 de desembre. És llavors, una
hora abans de l’inici de la sessió, la
Secretària va emetre el seu informe i
l'Alcalde va haver de desconvocar la ses-
sió per garantir la seguretat jurídica del
plenari.
L’actual govern ja ha manifestat que, in-
dependentment del curs que segueixi el
procés judicial, no renuncia a treballar en
"l'escenari més beneficiós per a la ciu-
tat", però reconeix també que la presen-
tació de l'informe de la Secretària
Municipal dificulta poder tirar-ho enda-
vant”. I és que en cas de no poder dur a
terme la solució treballada, l'empresa po-
dria veure's abocada al concurs de credi-
tors, segons un estudi elaborat per audi-
tors externs, que determina qquuee  eennttrraarr
eenn  uunn  pprrooccééss  ccoonnccuurrssaall  ttiinnddrriiaa  uunn  ssoobbrree--
ccoosstt  ppeerr  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  44,,99  mmiilliioonnss
dd’’eeuurrooss..

Els pàrquings es van construir en plena època de la bombolla immobiliària

La solució prevista per poder dissoldre la societat mixta Cerdanyola Aparca 
ha quedat aturada arran de l’aparició d’un informe d’última hora de Secretària
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Donald "Carnestoltes" Trump ha marcat la
celebració d'enguany del Carnaval des del
moment de la seva arribada a la ciutat
amb un ban complint amb el temps per a
la sàtira, per a la crítica i per a fer un cant
a l'alegria. El Rei Carnestoltes satiritzava

la política local, la contaminació ambien-
tal de Cerdanyola i feia una crida a gaudir
de la vida fent bandera de la llibertat
Trump encapçalava la Rua de Carnaval
amb 30 comparses inscrites amb ganes
de diversió i de fer ciutat. La fantasia i la

imaginació circulava així per les artèries
de Cerdanyola com sang que fluïa cap el
cor de la ciutat, un cor bategant al ritme
de les 1.200 persones que desfilaven a la
Rua. 
Soldats, circ, formatgets, cinema, rock,
país de les meravelles... tots formaven el
riu de la il·lusió que conduïa al Turonet per
fer el lliurament de premis que coronava
per segon any l'Associació de veïns de
Canaletes i la seva fira d'atraccions, pro-
digi de diversió i de treball comunitari. El
segon premi se l'enduien els fantàstics és-
sers fantàstics de l'escola Turó de Guiera
per deixar el tercer esglaó del podi als in-
cansables Wallys de l'escola de ball
Roger's. El jurat encara guardava dues
mencions especials pels pintors de la
Creu Roja i els vikings mes rítmics que no
van deixar de batucar tota la rua.

El Carnaval injecta vida a les artèries
de la ciutat amb passió i sàtira

Ciutat

Un Donald Trump embogit va obrir la Rua de Carnaval
caricaturitzant el racisme  de l’original i posant un toc de diversió

La comparsa d’éssers fantàstics de l’Ampa de l’escola Turó de Guiera va guanyar el segon premi del concurs de disfresses

NNoottíícciiaa  aammbb  vvííddeeoo  ii
ggaalleerriiaa  ffoottooggrrààffiiccaa

El Servei de Treball i Promoció Econòmica
torna a acollir el Programa ‘Yuzz Joves
amb idees' i ho fa amb la participació
d’una vintena de joves amb projectes ba-
sats en les TIC’s o la innovació tecnològica
i/o social. Tots ells tindran l'oportunitat de
participar en trobades de networking a ni-
vell estatals, treballar en equip amb d'al-

tres participants, rebran assessorament i
suport d'experts en diferents àmbits i es
formaran per tal de disposar del màxim
d'eines per a poder tirar endavant els seus
projectes. 
El programa ‘Yuzz’ compta amb amb dife-
rents institucions col·laboradores:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,

Centro Internacional de Emprendimiento
Santander (CISE), Voluntariat Sènior
d'Assessorament Empresarial (SECOT) i
Banc Santander. 
El programa ‘Yuzz’ compta actualment
amb 52 centres a l'estat Espanyol, onze
d'ells a Catalunya, i aquest any també un a
l'Argentina. El programa reconeix el millor
projecte i els finalistes a través d'un jurat
format per les diferents entitats que inter-
venen en el programa. El premi local pel
centre Yuzz és un viatge a Silycon Valley i
l'accés als premis estatals com a finalista
del centre de Cerdanyola. Els premis esta-
tals estan dotats amb 30.000, 20.000 i
10.000 euros per al guanyador, primer i
segon finalista. També existeix l'oportuni-
tat de tenir presència en un stand a
SPIN2017, esdeveniment d'emprenedoria
universitària iberoamericana. També de la
decisió del jurat surt la jove finalista que
anirà a la final estatal del premi Dona em-
prenedora, dotat amb 20.000 euros.

El programa ‘Yuzz’ segueix 
potenciant l'emprenedoria jove
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès torna a ser un centre ‘Yuzz’ i aquest any són 20 els
projectes que participen en el programa dirigit a joves d’entre 18 i 30 anys

Joves participants al programa Yuzz amb representants de les institucions col·laboradores
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Ciutat

La ciutadania debat sobre l’horari
educatiu a l’escola i a la ciutat
La I Jornada sobre el Temps Educatiu va acollir el debat de la comunitat educativa sobre
aquest tema. Es continuarà el 25 de març amb una segona jornada

Més de cent persones es van reunir, el pas-
sat dissabte 14 de gener, a l'escola Sant
Martí per aprendre i debatre sobre l'orga-
nització del temps educatiu a les escoles.
Més enllà del debat entre jornada partida i
jornada continuada, es van presentar pro-
postes i experiències sobre com estructu-
rar el temps educatiu dels infants.
La primera intervenció va anar a càrrec de
Maria Vinuesa, de Rosa Sensat,  que va in-
sistir en la necessitat de reflexionar sobre
la gestió del temps a l'escola i tenir present
que els canvis han d'afavorir l'equitat.
Seguidament va intervenir Jaume Aguilar,

portaveu de la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica, que va defensar l'e-
ducació a temps complet, en què s'aprofi-
ten les oportunitats de l'entorn per a oferir
activitats en un marc horari més ampli.  
En el temps de debat es van poder sentir
les aportacions de Montserrat Payès, del
Departament d'Ensenyament; Ramon
Font, d'USTEC; i Andrés Encinas, de la
FaPaC, que van exposar diversos aspectes
dels models de jornada escolar. La jornada
va acabar amb l'explicació de la jornada
compactada de l'escola Pau Vila, d'El
Papiol.

L'alcalde, Carles Escolà, i la regidora
d'Educació, Elvi Vila, van participar a la jor-
nada.  Escolà va explicar que el debat ha
d'anar lligat a un ampli consens social que
ha d'incloure la jornada laboral i la concilia-
ció familiar. Elvi Vila va remarcar la implica-
ció dels diferents sectors de la comunitat
educativa per tirar endavant la jornada,
una mostra de que el Projecte Educatiu de
Cerdanyola segueix ben viu.

Infants emprenedors i cooperativistes

La I Jornada Temps Eductiu tindrà continuïtat el 25 de març amb una nova jornada de debat

L'alumnat de 5è de Primària de quatre de
les escoles de la ciutat ha presentat les
cooperatives que desenvoluparan durant
aquest curs dins del programa Cultura
Emprenedora a l'Escola, que es fa amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Aquest ja és el quart curs que el projecte
de cooperatives es porta a terme a la ciu-
tat. Les classes de 5è de les escoles
Xarau, Serraperera, Carles Buïgas i Les
Fontetes ja han presentat a la ciutat el seu
projecte per a aquest curs, concretat en la
creació de set cooperatives: Emprekids i
Serrajunts, de l'escola Serraparera; Xarau
Company i Xarau Revolution, de l'escola
Xarau, Cinquè Art i Buigart, de l'escola
Carles Buïgas, i Cooplefont de l'escola Les
Fontetes.
Una altra activitat que ja s'ha fet ha estat
la jornada de tallers que es va fer a

l’Escola Municipal de Música el passat 14
de desembre, a càrrec d'entitats i de tèc-
nics municipals, sobre diferents aspectes
que cal tenir en compte en el desenvolu-
pament del projecte: la creativitat, els va-
lors cooperatius, la responsabilitat social,
el coneixement de la banca ètica i coope-

rativa, la intercooperació, el pla de comu-
nicació i l'etiquetatge dels productes.
Properament I'alcalde i la regidora
d"educació donaran a les cooperatives el
NIF que les acredita. Així ja podran comen-
çar a fabricar els productes que vendran
el proper mes de maig.

VVííddeeoo  rreessuumm  ddee  llaa  
II  JJoorrnnaaddaa  TTeemmppss  EEdduuccaattiiuu
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En Marc Sanz, cerdanyolenc de 31 anys,
és un dels entrenador personals del
PEM Guiera. Hi treballa des del gener de
2005. Llicenciat en Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport per l'INEFC
Barcelona i amb un màster sobre re-
cerca en l'activitat física i l'esport, com-
bina la seva feina amb la formació conti-
nuada. Sempre buscant les millors
tècniques per atendre les persones
usuàries del PEM Guiera. 

QQuuèè  ooffeerriieexx  eell  PPEEMM  GGuuiieerraa  aa  llaa  cciiuuttaaddaa--
nniiaa??
Proposa una oferta molt completa.
Destaca el seguiment que es fa de la
gent que vol fer activitat física. Tenim un
protocol de benvinguda que ha de pas-
sar qui vol fer activitat física. El metge
esportiu del centre li fa una revisió, que
també inclou una prova d'esforç. En re-
sulta un informe amb dades medicoes-
portives de la persona amb què treballa-
ran els tècnics de Guiera. Hi apareixen
uns indicadors mèdics que són els que
interessen per fer després fer el pro-
grama esportiu i la prescripció de l'exer-
cici.  El tècnic i la persona usuària co-
menten l'informe i parlen dels seus
objectius i voluntats per, a partir d'aquí,
primfilar el programa específic. O es fa
un assessorament perquè el que més in-
teressa és adreçar a la persona cap a les
activitats dirigides. 
LL''oobbjjeeccttiiuu  ééss  ccaassaarr  aallllòò  qquuee  vvooll  ffeerr  llaa  ppeerr--
ssoonnaa  aammbb  lleess  sseevveess  ccoonnddiicciioonnss  ffííssiiqquueess  
Això és el que volem. Però no de qualse-
vol manera. La revisió mèdica permet
assegurar-te que el que tu estàs prescri-
vint a aquella persona és saludable en
l'estat físic en què ha estat o està ara.
Tens totes les seves dades per, amb els
teus coneixements, prescriure d'una ma-
nera segura aquella activitat que li
convé. Aquest és un dels principals ba-
luards del PEM Guiera.
AA  ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreevviissiióó  ss''oobbrree  uunn  eexxppeeddiieenntt
ddee  llaa  ppeerrssoonnaa,,  ddeell  qquuaall  eenn  ffeeuu  eell  sseegguuii--
mmeenntt  ....
Efectivament. De fet els programes que
prescrivim a les persones usuàries del
PEM Guiera tenen una data de caduci-
tat. La qual cosa fa que un cop complert,
es faci una nova reunió amb el tècnic. Es
fa un seguiment per veure com va evolu-
cionat la persona. És necessari el canvi,
l'ajustament, perquè si sempre fas el

mateix, el cos se t'adapta i llavors no hi
ha un moment de compromís i el cos no
millora. Realment el que fa és mantenir-

se. Si és aquest el teu objectiu, oli en un
llum. Però potser es podria fer des d'un
altre punt de vista amb altres exercicis
més rics i progressant.
A més, un tècnic de sala hi és gran part
del dia i està pendent de l'execució dels
exercicis per part de la persona. Fa el se-
guiment de la teva tècnica.
PPeerr  llaa  tteevvaa  eexxppeerriièènncciiaa,,  ttootthhoomm  ppoott  ffeerr
aaccttiivviittaatt  ffííssiiccaa??
Tothom pot venir a Guiera. Fem un pla
per a tothom. La rutina que preparem
per cadascú és l'adaptació de l'entrena-
ment personal però per totes les perso-
nes usuàries. Les activitats dirigides, a
més del Fitness, són un puntal de l’o-
ferta del PEM Guiera. L’usuari fa el que
més li agrada d’una forma dirigida i con-
trolada.
II  qquuii  nnoo  eenn  ffaa,,  dd''eessppoorrtt??  PPeerr  qquuèè  hhaauurriieenn
ddee  ffeerr  uunnaa  aaccttiivviittaatt  ffííssiiccaa  ......
Fer una activitat física els pot aportar
una baixada de sensació d'estrés, una
sensació de més agilitat, de menys en-
carcarament, tenir més força, gaudir de
major autoestima, augmentar les rela-
cions socials al mateix gimnàs, millores
en malalties cardiovasculars ... i moltes
més. Això està més que comprovat cien-
tíficament. L'OMS diu que cada setmana
com a mínim has de fer uns 180 minuts
d'activitat física moderada, a l'edat
adulta. 
Una altra referència: quan tenim una mi-
llor salut? Quan som infants. I què fan,
els menuts? No paren de moure's.

L’assessorament personal i una bona planificació en la pràctica esportiva són
essencials perquè l’activitat física funcioni i a més es pugui gaudir d’ella

Marc Sanz: al Guiera assessorem en tot 
el relacionat amb activitat física i salut

Marc Sanz, entrenador personal del Parc Esportiu Municipal Guiera

Entrevista

El PEM Guiera,
privilegiat i
molt saludable
El PEM Guiera té una ubicació immillora-
ble. Situat al costat de Collserola, per-
met la pràctica esportiva gaudint d'unes
vistes espectaculars. A banda dels be-
neficis per la salut, el centre també n'a-
porta d'altres fruit, per exemple, de les
relacions socials  que s'hi estableixen.
Es tracta d'un equipament, el PEM
Guiera, obert a tothom.  
En Marc Sanz explica que "tinc entre-
nant persones autistes, amb diversitat
funcional física i persones amb esco-
liosi. Una amb dolors crònics que l'han
visitat els millors especialistes  i no han
trobat què li passa. Al PEM Guiera està
millorant i només amb respiracions. La
respiració la pot fer tothom. Depèn de
com la facis és un exercici pel dia-
fragma, pels músiculs inspiradors, per la
musculatura de la columna, l'abdomi-
nal. Només respirant persones molt to-
cades de l'esquena han alleugerit d'una
manera important el dolor que patei-
xen."
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Després d’una primera fase interna, en
què han participat els portaveus dels
grups polítics representats al ple de
l’Ajuntament i tècnics municipals, s’ha
establert un document marc a partir del
qual seguirà el procés participatiu per a
decidir els usos que se li dóna a l’edifici
de Ca n’Altimira. Durant la segona fase
del procés es definiran els usos i interes-
sos que acollirà l'equipament i hi haurà
una tercera en què es realitzarà el pla
funcional.

Punt de partida
Derivat de la primera fase del procés s’-
han decidit alguns dels aspectes a partir
dels quals es treballarà en la segona
fase. Una de les decisions és que l’equi-
pament ha de tenir abast de ciutat,
transversal a ciutadans, sectors i regido-
ries. També s’ha acordat que ha de ser
un espai de gestió pública, que posi a l’a-
bast de la ciutadania i entitats els recur-
sos necessaris per dur a terme iniciati-
ves de tot tipus, adaptant els espais
polivalents i flexibles. Una altra conclusió
és que ja que Ca n’Altimira es troba en
un espai estratègic de la ciutat, el pro-

jecte és una oportunitat per ordenar el
seu entorn, sempre preservant el valor
patrimonial de l’edifici.

La ciutadania opina
El procés està ara en la segona fase; en
aquesta l’objectiu és obtenir informació
per part de la ciutadania sobre les ne-
cessitats, els recursos, els interessos, la
gestió... per a definir una proposta tèc-
nica que doni resposta a tots aquests as-
pectes. Durant els propers mesos es du-
ran a terme accions obertes
d’informació, transparència i deliberació;
tallers semioberts que es realitzaran
amb una mostra ciutadana específica
complementada amb ciutadans/es a tí-
tol individual que s’hi hagin vinculat mit-
jançant les accions obertes; també es
crearà una comissió de seguiment del
procés.

Darrer pas, el pla funcional
Una vegada decidits els usos i interesos
que tindran cabuda a l’edifici s’iniciarà
una tercera i última fase en què s’haurà
de decidir com encabir aquests interes-
sos en els espais de l’edifici. 

Els usos de Ca n’Altimira es 
decidiran en un procés participatiu
La ciutadania decidirà els usos i interessos que poden encabir-se a l’edifici, que serà un
equipament de ciutat, de gestió pública i amb cabuda per a un públic divers.

L’alcalde, Carles Escolà, presentant el procés participatiu de Ca n’Altimira al mateix equipament

Com estar al
dia del procés
participatiu

L’edifici de Ca n’Altimira disposa
d’una exposició explicativa de tot el
procés participatiu. Es tracta d’una
mostra en procés de construcció
constant que va creixent a mida que
avança el procés. També hi ha un es-
pai destinat a recollir l’opinió de la
ciutadania i un altre de caràcter inter-
actiu xxxxxxxx El mateix edifici serà
l’espai en què es duran a terme les di-
ferents reunions i activitats participa-
tives.
L’Ajuntament també està en ple pro-
cés de creació d’un web que reculli
tota la informació relacionada amb el
procés participatiu
www.cerdanyola.cat/CanAltimira. A la
pàgina es poden consultar les notí-
cies relacionades amb el procés, la
documentació i material que es va ge-
nerant i també una agenda amb les
reunions, tallers i activitats participa-
tives previstes. El web inclou una línia
temporal que permet seguir mitjan-
çant una línia del temps gràfica els
moments i decisions més significati-
ves del procés.
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Aquest any, les persones propietàries de vi-
vendes a Cerdanyola pagaran un 8%
menys respecte l'any passat en la quota de
l'Impost de Béns Immobles. Si a aquesta
baixada se suma la que es va fer el 2016 i
que va ser del 2,5%, l'IBI s'ha reduït a la
ciutat més d’un 10% en dos anys aconse-
guint major progressivitat de l’impost.
Aquest és el  percentatge que tenia com a
objectiu reduir el govern al llarg dels quatre
anys de mandat. Durant el període 2011-
2015, l’IBI s’havia incrementat a
Cerdanyola un 13,23%.
L'Impost de Béns Immobles es calcula te-
nint en compte dos valors: el cadastral de
l'immoble i un tipus de gravamen.
Enguany, el valor cadastral dels immobles
urbans de la ciutat ha baixat un 8% i no
s'ha variat el tipus de gravamen, que se-
gueix sent del 0,569%, reduint la quota de
l'IBI un 8%. Un immoble amb un valor ca-
dastral de 50.000 euros l'any 2016 va pa-
gar 284,5 euros d'IBI. Aquest mateix im-
moble, aquest any 2017, veurà reduït el
seu valor cadastral un 8% i com el tipus de
gravamen serà el mateix, la quota de l'IBI
serà de 261,74 euros.

Immobles no residencials
D'altra banda, la intenció del govern local
era compensar el descens d'ingressos pu-
jant la quota de l'IBI a un màxim del 10%
dels immobles no residencials (els de ma-
jor valor cadastral)  i va crear el tipus de
gravamen diferenciat. Aquest s'aplica als
immobles no residencials segons els usos
(comercial, industrial, magatzem/pàrquing
i oci/hoteleria). Amb aquesta fórmula, l'any
passat, el govern va aconseguir compen-
sar la balança augmentant un 25% l'IBI

d'aquests immobles. Però aquest any el
ple municipal no ha donat llum verda a la
proposta d'ordenances fiscals del govern i
aquest no ha pogut incrementar el tipus de
gravamen diferenciat ni, per tant, la quota
de l'IBI del 10% dels immobles no residen-
cials amb major valor cadastral. Això ha su-
posat una disminució d’ingressos a
l'Ajuntament, que treball en la confecció
d'un pressupost que equilibri ingressos i
despeses mantenint la qualitat dels ser-
veis a la ciutadania.

La quota de l’IBI baixa un 8%
L’Impost de Béns Immobles dels habitatges ha baixat més d’un 10% en els darrers dos anys.
Aquest era el percentatge que es volia reduir durant els quatre anys de mandat 

L'Ajuntament vol garantir amb aquest
conveni que aquelles persones o famí-
lies en situació de vulneralbilitat econò-
mica puguin disposar de productes de
fruita i verdura fresca de manera imme-
diata i alhora garantir la privacitat mit-
jançant un sistema que permet a qui
adquireixi aquests productes ho faci de
manera anònima, com qualsevol ciu-
tadà, sense haver de presentar cap do-
cument que els acrediti com a percep-
tors d'ajuts econòmics públics, amb la
consegüent estigmatització que això
pot comportar.
L'equip tècnic dels Serveis Socials mu-
nicipals és qui comunicarà a l'empresa
Fruiteries Punt Verd les persones o titu-
lars d'unitat familiar a qui s'ha concedit
l'ajut econòmic en concepte de fruita i
verdura fresca. L'Ajuntament determi-
narà els productes de fruita i verdura
fresca que es considerin bàsics per a
una alimentació equilibrada, comuni-
cant-ho a les persones que rebin aquest

ajut i a l'empresa Fruiteries Punt Verd.
Aquest conveni s'afegeix al signat amb
l'empresa Supermercats Martin
(Sumargo) el gener de 2016, segons el
qual es garanteix la distribució de ma-
nera immediata de productes de pri-
mera necessitat a les persones que ho
necessiten prèvia valoració de l’equip
de tècnics de Serveis Socials munici-
pals.

Fruita i verdura per a les
persones que ho necessitin
L’Ajuntament i Fruites Punt Verd signen un acord per a distribuir
fruita i verdura a les persones en situació de vulnerabilitat

Nou impuls al
Parc del Turonet 
El Parc del Turonet disposarà d'un
jardí de papallones, un espai dissen-
yat per afavorir la presència d'aquest
i altres insectes que contribueixen a
la biodiversitat del parc, enriqueixen
el patrimoni natural i són indicadors
de salut ambiental. Per tal que les
papallones hi trobin refugi, en el
jardí s'hi plantaran espècies autòcto-
nes, aromàtiques i plantes que flo-
reixen en diferents èpoques de l'any
per disposar de nèctar i de flors més
temps, i de diferents colors i mides
per atraure més varietats de papallo-
nes. Aquest nou espai del parc, que
estarà situat a la part alta, serà un
important recurs educatiu per obser-
var, identificar i estudiar tant les pa-
pallones com les plantes aromàti-
ques.
Aquesta obra és la primera de les ac-
tuacions que l’AMB executarà al parc
del Turonet a partir de les peticions
fetes per l’Ajuntament de Cerdanyola
i que inclouen també l’adequació
dels entorns de l’antic dipòsit d'ai-
gües i la millora de l’espai de jocs in-
fantils entre d'altres.
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Nou cartipàs municipal
El govern municipal ha adaptat el nou cartipàs a l'estructura organitzativa de l’Ajuntament
després de la sortida d’Esquerra Repúblicana

La preinscripció per al curs 2017-
2018 s’ha de realitzar entre el 23 de
març i el 4 d’abril i la sol·licitud s’ha
de presentar al centre educatiu esco-
llit en primer opció. Durant el mes de
març les escoles i instituts de
Cerdanyola estan oferint jornades de
portes obertes amb la finalitzat de do-
nar a conèixer els centres i projectes
educatius.
Una vegada escollida l’escola o insti-
tut, cal traminat la preinscripció i pre-
sentar la documentació requerida. al
centre seleccionat en primera opció.
Segons el barem de puntuació es pu-
blicarà la llista de sol·licituds amb la
puntuació provisional, s’obrirà un ter-
mini de reclamacions i es publicarà la
llista amb les puntucions definitivas.
Es farà un sorteig de desempat i el 8

de maig es coneixerà la llista ordenada
definitiva. La matrícula s’haurà de fer
entre el 12 i el 16 de juny.
El mapa escolar de Cerdanyola del
Vallès està dividit en tres zones. Les
escoles i instituts de la zona 1 són:
Escola Sant Martí, Turó de Guiera,
Carles Buïgas, Collserola i Fontetes i
Institut Gorgs i Forat del Vent. En la
zona 2 es troben les escoles Saltells,
Serraperera, Xarau i La Sínia i els insti-
tuts Juame mimó i Banús. La zona 3
està reservada a Bellaterra i inclou
l’escola Bllaterra i l’institut Pere
Caldes. 
Al web
http://www.cerdanyola.cat/educacio/pre
inscripcio es pot trobar tota la informa-
ció relacionada amb la preinscripció i
matrícula per al curs 2017-2018 a

Preinscripció per al 
curs escolar 2017-18

Els Premis
Literaris reben 
93 obres originals
42 originals opten al XXII Premi de
Poesia Miquel Martí i Pol, 17 origi-
nals ho fan al XIII Premi de Novel·la
Valldaura-Memorial Pere Calders i
34 originals han estat els presen-
tats al VIII Premi de Narrativa Breu
per a joves autors/es Caterina
Albert.
El veredicte del jurat es donarà a co-
nèixer el 4 de maig, a les 18h, en un
acte que se celebrarà a la Sala
Teatre de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Els Premis Literaris estan convocats
per l’Ajuntament de Cerdanyola i la
Universitat Autònoma de Barcelona.
A part del premi en metàl·lic les
obres guanyadores són editades pel
Servei de Publicacions de la UAB.
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Una vez que han transcurrido 20 meses desde que el Sr.
Escola fue elegido alcalde de Cerdanyola con los votos de
ERC, CiU e ICV, hemos podido comprobar que eell  pprrooyyeeccttoo
ddee  llooss  ccuuaattrroo  ppaarrttiiddooss  hhaa  ffrraaccaassaaddoo. El alcalde, de nuevo
gobierna sólo y ya sin el apoyo de los citados partidos an-
teriormente, a excepción del apoyo incondicional de ICV. 
Cerdanyola en estos veinte meses, ccaaddaa  ddííaa  eessttáá  mmááss
aabbaannddoonnaaddaa  yy  ssuucciiaa,,  ccoonn  ccaalllleess  yy  aacceerraass  eenn  uunn  eessttaaddoo  llaa--
mmeennttaabbllee. Sólo hace falta poner algunos ejemplos como la
fuente de la calle Sant Iscle delante de correos u otro
ejemplo es la calle Sevilla. Pero seguro que podríamos
enumerar muchos más. 
La única solución viable es que el alcalde presente su di-
misión por dos motivos: primero no ganó las elecciones y
en segundo lugar los apoyos que tenía en junio del año
2015 los ha perdido. 
La otra fórmula es que los partidos que estamos en la opo-
sición firmemos una moción de censura. Nosotros ya he-
mos manifestado que aquel partido que tenga el apoyo de
10, 11 o 12 concejales que pique a nuestra puerta y traba-
jaremos en busca del mejor proyecto para nuestra Ciudad. 
LLoo  qquuee  tteenneemmooss  ccllaarroo,,  eess  qquuee  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  ddeessggoo--
bbiieerrnnoo  qquuee  ssuuffrree  CCeerrddaannyyoollaa,,  nnoo  ppuueeddee  dduurraarr  nnii  uunn  ddííaa
mmááss..  

Moción de censura
o dimisión

Y volvemos 
a la casilla de inicio

En enero constatamos que nuestra ciudad ha tenido 4
gobiernos distintos en apenas un año y medio. De 5, 12,
9 y nuevamente 5 regidores. Un despropósito de go-
bierno que, ni siquiera en su momento de cuasi-mayoría
absoluta ha conseguido aprobar unos presupuestos ni
un plan de inversiones para el mandato.
Mientras los partidos que en su día dieron apoyo al al-
calde esconden la mano y priman ahora sus intereses
políticos, entrando y saliendo del gobierno a convenien-
cia, la ciudad sigue paralizada y los grandes temas
(Guiera, Aparcamientos, Crematorio, Centro Direccional,
Presupuestos, Inversiones…etc) siguen bloqueados y/o
sin solución definitiva. Mientras, Ciudadanos sigue en
una oposición firme pero constructiva.
Este no es un gobierno responsable, como tampoco lo
son los grupos que facilitaron su ascenso al poder. Esta
no es la Cerdanyola que queremos. O el Alcalde asume
sus errores y rectifica sus postulados, o los grupos que
le dieron apoyo facilitan una alternativa que intente sal-
var los grandes temas de ciudad en lo que queda de
mandato. Entre todos podemos y debemos cambiarlo, el
interés general debe prevalecer sobre el interés de los
partidos y el personal.

EEssppaaii  
ddeellss  

ggrruuppss  
mmuunniicciippaallss

Cerdanyola
necessita un govern

Cerdanyola necessita un govern. I no diem un nou govern,
perquè des del 13 de juny de 2015, dia en que Carles
Escolà va ser elegit Alcalde, la nostra ciutat no ha tingut
govern.
EEnn  aaqquueesstt  aannyy  ii  mmiigg  hheemm  ttiinngguutt  mmoollttss  bbaallllss  ddee  ccaaddiirreess,
això sí, però no un projecte ni un full de ruta per a
Cerdanyola.
El socialistes, que som la primera força política de la ciu-
tat, fa unes setmanes vàrem iniciar  converses amb la
resta de forces polítiques amb la finalitat d’intentar can-
viar el no-rumb d’Escolà. 
Hem fet una oferta honesta, responsable i sensata que
creiem que pot fer sortir a la nostra ciutat d’aquest desas-
tre polític a que ens ha portat l’invent de l’estiu de 2015.
Està en mans de tots que s’imposi la sensatesa o els inte-
ressos de partit. UUnnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  aa  aaqquueesstt  ddeessggaavveellll  ééss
ppoossssiibbllee  ii  eell  qquuee  ééss  eennccaarraa  mmééss  iimmppoorrttaanntt,,  iimmpprreesscciinnddii--
bbllee..  
Amb la sortida de CiU i ERC del Govern la situació és in-
sostenible, cosa que, per cert, reconeix tothom en privat i
ja molts en públic. 
EEll  pprroojjeeccttee  EEssccoollàà  hhaa  ffrraaccaassssaatt,,  ppeerròò  ccoomm  jjaa  hheemm  ddiitt  eenn
dd’’aallttrreess  ooccaassiioonnss,,  llaa  ffaaccttuurraa  ll’’eessttàà  ppaaggaanntt  ––ppeerr  ddeessggrrààcciiaa--
CCeerrddaannyyoollaa..

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.



Per uns pressupostos 
socials

CCoommpprroommííss  ppeerr  CCeerrddaannyyoollaa  eenncceetteemm  eell  rreeppttee  dd''aapprroovvaarr
uunn  pprreessssuuppoosstt  aammbb  mmaarrccaatt  aacccceenntt  ssoocciiaall..
Aquest pressupost proposa uunn  aauuggmmeenntt  ddeell  2255%%  eenn  ppoo--
llííttiiqquueess  ssoocciiaallss, respecte a l'anterior, potenciant de ma-
nera substancial el Servei d'Atenció Domiciliària.
Aquest servei ofereix un acompanyament a totes aque-
lles persones que necessiten una atenció domiciliària
per a realitzar les seves tasques diàries. Des de
Compromís estem convençudes que això dóna resposta
a una històrica demanda social, tant en l'àmbit assis-
tencial com preventiu.
El pressupost aposta per grans inversions en iniciatives
participatives com Ca n'Altimira o el Consell d'Infants.
Aquestes inversions segueixen en la línia de generar
una nnoovvaa  ccuullttuurraa  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó en la ciutat. La in-
versió prevista de mmiilllloorraa  ddeellss  ccaarrrreerrss  ii  ppllaacceess  ddee
FFoonntteetteess,,  BBaannúúss  ii  SSeerrrraappaarreerraa, en aquelles zones que
més ho necessiten, que són moltes, contribuirà a millo-
rar la qualitat de vida de les veïnes i veïns de
Cerdanyola. Creiem fermament que a la nostra ciutat
cal un pressupost que oxigeni les classes populars i
que respongui a criteris de justícia social, i farem allò
necessari per fer possible la seva aprovació.

Pota sense ferradura
fa mal i no dura

Els grans canvis sempre són difícils i si no són difícils
és que no són grans canvis. Ser fidels al que els ciuta-
dans ens van encarregar a les eleccions municipals no
deixarà de ser la nostra prioritat i això passa per aca-
bar amb maneres de governar amb les que els cerdan-
yolencs han desconnectat fa molts anys.
Que tot segueixi igual o pitjor però que els qui governin
siguin uns altres no és consol per a ningú amb dos dits
de front. Cerdanyola s'ha quedat enrere respecte a les
ciutats amb les que s'ha de comparar i grans proble-
mes com l'accés dels joves a l'habitatge, la millora de
la neteja dels carrers o el rellançament del model co-
mercial, mai es resoldran amb els polítics creuats de
braços. Canviar la ciutat no és fer discursos, és portar-
los a terme demostrant que els valors que es pregonen
arriben a transformar-se en fets.
Si el canvi no passa per entrar a fons a resoldre els
grans problemes de Cerdanyola i per fer tot el que cal-
gui per aconseguir que el ciutadà rebi un millor servei
del seu ajuntament, segur que no és el canvi que tanta
gent espera. Un canvi que arribarà però pel que caldrà
seguir treballant algun temps.

Cerdanyola vol acollir - 
Cerdanyola 

ciutat  d’acollida

La situació dels refugiats ja és més que un problema,
s’ha convertit en  un conflicte humanitari  perquè els
dirigents europeus no han estat a l’alçada del que els
ha vingut a sobre; la guerra que ha iniciat l’anomenat
estat islàmic ha provocat un èxode de  famílies sence-
res que han buscat refugi a la “Gran Europa”, l’Europa
de la llibertat i la solidaritat. Vergonya és el que ens fa
la falta de reacció i de resposta d’aquesta anomenada
“Europa dels Estats” a la demanda d’auxili de tanta i
tanta gent indefensa i necessitada de  suport humani-
tari. 
Com sempre, és la població civil la qui s’ha de mobilit-
zar per exigir als governs que actuïn d’una vegada per
reubicar a la gent que malviu en els camps de refu-
giats en el països que estan disposats a acollir-los per
oferir-los dignitat.
L’Estat español, per falta  de voluntat política, ha aco-
llit tan sols el 6% dels refugiats que es va comprometre
a rebre. Segons Oxfam, el govern de Mariano Rajoy
havia dit que en dos anys reassentaria 1.400 perso-
nes; però en realitat en nou mesos només van arribar
289 sirians. 

Reclamen responsabilitats
als partits del consistori

pel bé de la ciutat

Veiem amb preocupació la situació d'inestabilitat polí-
tica que està patint l’Ajuntament i que repercuteix ne-
gativament en la ciutadania. El govern de Cerdanyola
s’ha anant desintegrant i ha passat d’estar format per
tres formacions polítiques a deixar a Compromís per
Cerdanyola governant en solitari. Entenem que tot
aquest soroll polític no ajuda a donar la resposta polí-
tica que demanda la ciutat.
Des d’ICV-EUiA apostem per a que d’aquí a final de
mandat el camí sigui fer acords polítics el més amplis
possibles i que garanteixin acords progressistes i de
canvi, el canvi que demanda la ciutadania. Apel·lem a
la responsabilitat de tots els partits que composen el
ple en general, i als majoritaris en primer lloc, per a
que aquesta obstrucció política finalitzi. Fem notar que
hi ha sectors que estan posant els seus interessos pro-
pis per davant dels interessos de la ciutadania.
Tal i com vam fer des del minut 0 de la legislatura, no-
saltres continuem defensant i apostant per un govern
de canvi, sense reclamar protagonisme ni cadires,
amb política de mà estesa i fent propostes en positiu. 
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Els responsables municipals i els repre-
sentants dels diversos cossos policials
valoren molt positivament la tasca feta
durant el 2016 que ha permès la bai-
xada dels delictes en un 9,8% respecte
a les dades de 2015. S'ha passat de
2.733 fets coneguts durant el 2015 als
2.464 de 2016.
Pel que fa a les tipologies penals dels
delictes destaca la baixa d'un 13% dels
que són contra el patrimoni. Es passa
dels 2.304 de 2015 als 2.004 de 2016.
En aquest apartat els furts, amb un
36,7% del total, els danys, amb el
19,7% i les estafes, en un gran nombre
comeses per Internet, amb un 13,7%,
són els més destacats. Augmenten els
delictes contra les persones en un
9,8%, passant dels 256 fets als 281. I
els delictes contra la salut pública pas-
sen de 9 el 2015 als 11 de 2016.

Robatoris amb força
Quant als robatoris amb força es cons-
tata la tendència a la baixa, quantifi-
cada en un 14,9%. Únicament augmen-
ten els robatoris amb força a domicilis
en un 22%. Es passa de 164 fets durant
el 2015 a 200 del 2016. La tendència a
la baixa també es produeix en els roba-
toris amb violència/intimidació, regis-
trant-se una davallada del 28,9%.

Pel que fa a les detencions s'ha regis-
trat un descens d'un 4,1%. S'ha passat
de les 291 de 2015 a 279 de 2016.
El retrat tipus dels detinguts és home,
major de 36 anys i ciutadà espanyol.
Globalment, les detencions reflecteixen
la composició demogràfica de la nostra
societat.

La prevenció
La memòria policial constata les ac-
cions de prevenció, a través de xerrades
i col·loquis a la ciutat, en les quals s’ha

informat sobre diverses temàtiques
(Internet segura, prevenció, consells de
seguretat, entre d’altres) a diversos sec-
tors de la ciutadania. S’han fet 113 pre-
sentacions i col·loquis i hi han participat
2781 persones.
La tasca policial ordinària s’ha comple-
mentat amb operatius especials, com el
Boix – Grèvol, metall, pista, oci nocturn,
comerç i empresa, habitatge, entre d’al-
tres, atenent de manera especial les ne-
cessitats de la ciutadania en moments
destacats.

Els delictes baixen un 9,8% al 2016
La Junta Local de Seguretat ha presentat un balanç positiu de les actuacions policials dutes a
terme durant l’any passat. Les dades mostren una clara tendència a l’estabilització.

Cerdanyola és una ciutat segura segons es desprèn de la memòria d’actuacions realitzades durant l’any passat
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NNoottíícciiaa  aammbb  vvííddeeoo  ii
ggaalleerriiaa  ffoottooggrrààffiiccaa

GGaalleerriiaa  ffoottooggrrààffiiccaa



Trofeu Ciutat de Cerdanyola
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El programa de promoció de la lectura
‘Cafè amb lletres’ arriba als 10 anys
El Cafè amb lletres celebra 10 anys de promoció de la lectura i la creació literària després
d’haver acostat a Cerdanyola la majoria dels grans autors i autores catalans.

El 6 de març de 2007, Isidre Grau pre-
sentava a l'antic Espai Granados del des-
aparegut Altis la nissaga literària Vinyes
de Savall, una reflexió sobre aquest es-
pai creat per Grau al llarg de sis novel·les.
Era la primera sessió d'un programa que,
ja en aquell moment, tenia exactament el
mateix objectiu que ara: fomentar la lec-
tura, promocionar la literatura i acostar
els autors al públic de la nostra ciutat,
fent-ho, a més, d'una manera distesa,
amable, i allunyada de pretensions aca-
dèmiques, però amb el requisit de la qua-
litat literària com element imprescindible
en l'obra que portin sota el braç els au-
tors participants. Des d'aleshores, és un
puntal del Pla Director de Lectura de la
ciutat. 
El primer cicle va tenir un marcat caràc-
ter local, però la mirada dels programa-
dors es va ampliar de seguida. En
aquesta dècada literària, fins que Lolita
Bosch tanqui temporada abans de va-
cances al maig, hauran pres cafè a
Cerdanyola 121 autors amb una paritat
gairebé perfecta: 62 homes i 59 dones.
Són el Qui és qui literari del país, ja que
per Cerdanyola han passat la pràctica to-
talitat dels millors narradors en català,
des de patums reconegudíssimes -Josep
Maria Espinàs, Albert Sánchez Piñol,
Carme Riera, Sergi Pàmies, Rosa Regàs,
Emili Teixidor...-, a apostes de nova for-
nada -Milena Busquets, David
Monteagudo, Carme Martí...-. Entre ells
alguns són repetidors, com Jaume Cabré,
Iolanda Batallé, Vicenç Villatoro, Care

Santos o Rafel Nadal; n'hi ha autors d'o-
bra puntual, com la cuinera Carme
Ruscalleda, el pediatra Eduard Estivill,  l'-
historiador Josep Maria Solé i Sabatè, els
actors Montserrat Carulla o Joan Lluís
Bozzo o un Jordi Pujol que, per una única
vegada, va obligar a posar tickets per
controlar l'aforament. Al Cafè amb
Lletres també han tingut espai els poe-
tes, com Joan Margarit o el desaparegut
Francesc Garriga, la literatura infantil,

amb la mare de les bessones més en-
tranyables de la literatura del país, la
Roser Capdevila, els llibres d'autoajuda,
amb el psicòleg Rafel Santandreu, o els
espectacles musicals com el protagonit-
zat per Borja Penalba i Mireia Vives sobre
textos de Roc Casagran 
Una taula literària, formada per escrip-
tors locals, les directores del Servei Local
de Català i de la Biblioteca, una tècnica
de Cultura de l'Ajuntament, llibreteres de
la ciutat i, en alguns moments, represen-
tants de clubs de lectura cerdanyolencs,
són els encarregats de confegir el pro-
grama, amb dues temporades anuals, de
gener a maig i de setembre a desembre -
l'experiència dels primers anys va de-
mostrar que l'estiu és per a les bicicletes
i les terrasses. El programa s'edita cada
semestre en forma de punt de lectura,
per goig dels amants del col·leccionisme. 
Un altre èxit del cicle literari Cafè amb lle-
tres és que ha tingut família. Al cafè li va
nàixer un fill petit, el Suc amb lletres, or-
ganitzat per la llibreria L'Aranya i on, un
cop al mes, s’expliquen contes infantils i

el cafè es substitueix per suc de fruites.
Després d’explicar el conte es fa un taller
o activitat vinculada a la història. L'altre
fill ja li ha nascut adult. Impulsat inicial-
ment pel Servei Local de Català, la
Biblioteca Central acull cada dimecres, a
les 18.30 hores, després del Cafè amb
lletres una sessió per a debatre i reflexio-
nar a l'entorn del llibre protagonista del
cicle literari. 

Una altra de les projeccions del Cafè amb
lletres és que Cerdanyola Ràdio fa d'alta-
veu de cada sessió amb l'emissió dels
enregistraments -previ permís de l'autor-
i la seva publicació al podcast del portal
multimèdia Cerdanyola.info.

Els 10 anys del programa del Cafè amb lletres resumit en números

El Qui és qui de la
literatura, sobretot la

narrativa, catalana s’ha
pres un cafè a Cerdanyola

durant aquesta dècada
El programa ha tingut fills:

el Suc amb lletres per a
infants i el Club de lectura

per a reflexionar sobre
cada llibre
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Euipament

El Centre d’informació i Recursos per a
Dones, CIARD, La Caseta es troba al car-
rer de les Belles Arts, 19. La seva filosofia
és ser un espai obert a la ciutadania, es-
pecialment a les dones que per qualsevol
aspecte senten que necessiten d’un su-
port o viuen una situació de desigualtat o
volen un espai de relació. No només és
per una qüestió de discriminació o violèn-
cia, sinó també un espai de trobada i con-
vivència.

Atenció integral
Al CIARD La Caseta s’ofereix una atenció
integral i un acompanyament als proces-
sos de recuperació, tant en situacions de
violència masclista com en altres mani-
festacions de la desigualtat.

El Servei compta amb professionals espe-
cialitzades en la temàtica; consultores,
psicòlogues i juristes que ofereixen un iti-
nerari d’atenció personalitzada on les do-
nes i els seus processos són el centre de
l’atenció. 

Suport psicològic 
El suport psicològic pot ser tant
individual com grupal i les dones
poden assistir tantes vegades com
estimin necessari per completar el seu
procés de recuperació de la violència
viscuda, aquest és un aspecte molt
valorat per les dones usuàries i per la
resta de professionals de la ciutat.
Durant aquests mesos el servei s’am-
pliarà amb dos serveis més, també

capdavanters a Catalunya: atenció a fi-
lles i fills de dones que pateixen situa-
cions de violència masclista i un ser-
vei especialitzat en l’atenció en
situacions d’urgència fora de l’horari
normalitzat, adequant-lo a la realitat
de les persones i no a l’inrevés.
Al CIARD La Caseta també hi trobareu
una oferta de tallers i activitats adre-
çades a les dones de la ciutat, com ara
tallers d’apoderament o de recupera-
ció de les aportacions i la memòria
històrica de les dones a la ciutat.
La Caseta de les dones es troba al ca-
rrer Belles Arts, 19 i el seu horari és:
de dilluns a divendres de 10 a 13 ho-
res i dimecres també de 15 a 19 ho-
res.

Cerdanyola del Vallès és un dels municipis pioners de Catalunya en impulsar, el 1999,
l’atenció especialitzada a les dones, que serà la llavor del finalment servei actual

El Centre d’Informació i Recursos per a
Dones, un espai obert a la ciutadania

Façana de La Caseta al carrer de les Belles ArtsPersones participants a una de les sessions del Taller de Memòria Històrica de les dones de la ciutat



32
7 

Ci
ut

at
 2

0

Ciutat

Les persones percebem la realitat d'una
manera molt diferent a com ens la mostra
una pel·lícula al cinema. La manera com es
combinen els plans d'una pel·lícula pot do-
nar ritme al film, mostrar pas del temps,
donar contrast... és el que en diem mun-
tatge. I qui millor ho fa ara mateix a l'estat
és un cineasta de Cerdanyola. Al menys
això és el que diuen els premis que reco-
neixen els millors treballs cinematogràfics.
Bernat Vilaplana ha aconseguit els premis
Goya i Gaudí al millor muntatge pel seu tre-
ball, realitzat amb Jaume Martí, a la
pel·lícula "Un monstre em ve a veure", diri-
gida per Juan Antonio Bayona. 
Vilaplana és en aquests moments el mun-
tador que més premis Goya del cinema es-
panyol té, 3, els mateixos pintors que te-
nen a casa seva Pablo González del Amo i
José Salcedo. Els altres dos són per El la-
berinto del Fauno, de Guillermo del Toro, i
Lo imposible, també amb Bayona. Pel que
fa als Gaudí del cinema català, Bernat
Vilaplana és l'únic muntador que té dues

estatuetes -també per Lo imposible-, honor
compartit amb el seu soci a Un monstre
em ve a veure, Jaume Martí.
En la pel·lícula de Bayona, un dels grans
èxits de l'any, no només posa la petjada
cerdanyolenca Vilaplana. Les escenes d'a-
nimació són obra dels estudis Headless,

que impulsen Adrià Garcia i Víctor
Maldonado, que ja van guanyar el Goya a
la millor pel·lícula d'animació per Nocturna
al 2007. A més, el maquillador Gerard
Medina participa en l'equip d'efectes espe-
cials i Manuel Osto és el director de do-
blatge d'una pel·lícula rodada en anglès. 

Goya i Gaudí per Bernat Vilaplana,
l'artista que millor cus el cinema
El cerdanyolenc ha guanyat el seu tercer premi Goya i el segon Gaudí al millor muntatge 
per Un monstre em ve a veure, que el refermen com un referent del cinema estatal

JJoorrddii  MMaarrttíí  ii  BBeerrnnaatt  VViillaappllaannaa  eenn  llaa  cceerrmmiinnòònniiaa  ddeellss  PPrreemmii  GGooyyaa
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El XVI Trofeu de l’Amistat ha agafat
per cognom, aquest any, de Memorial
Paco Arpide en homenatge al que va
ser president del Club Patinatge
Artístic fins a l’abril del 2016 quan
ens va deixar sobtadament durant el
lliurament de premis del Campionat
d’Espanya celebrat a Can Xarau.
Al llarg dels 16 anys d’història del tro-
feu, aquest ha crescut considerable-
ment passant de 34 patinadores i un
club convidat (el CN Terrassa) en la
primera edició als 256 patinadors/es
i 18 clubs. 
A més, aquest any el trofeu ha comp-
tat amb la presència del Club
Satauste de Santa Brígida de Gran
Canaria seguint així la tradició de
convidar a alguna entitat de fora de
Catalunya.
La crescuda del nombre de partina-
dors/es ha obligat a l’organtzació a

ampliar l’horari del trofeu, que aquest
any s’ha celebrat durant el dissabte a
la tarda i diumenge al matí. 

L’amistat, objectiu principal
El que no ha canviat al llarg dels seus
16 anys és la filosofia amb la qual va
néixer. El Trofeu de l’Amistat, com el
seu propi nom indica, va ser pensat
com a un trofeu en què predominés el
companyerisme. L’organització pensa
en tots els detalls propis d’una com-
petició oficial, amb jutges inclosos,
per a les categories d’Iniciació. Però
per sobre de la competició i els resul-
tats, el principal objectiu del torneig
ha sigut sempre crear llaços d’amis-
tat entre els patinadors/es dels dife-
rents clubs que hi participen. El
Trofeu de l’Amistat és un punt de tro-
bada i de relació a on predomina per
sobre de tot el bon ambient.

Amistat i patinatge en memòria de
Paco Arpide al Trofeu de l’Amistat
El Trofeu de l’Amistat de patinatge artístic està plenament consolidat amb la participació de
més de 250 patinadors/es representant a una vintena de clubs, un d’ells de les Illes Canàries

EEnngguuaannyy  hhaann  ppaarrttiicciippaatt  aall  TTrrooffeeuu  225566  ppaattiinnaaddoorrss//eess

El Club Gimnàstica Rítmica Cerdanyola va celebrar  un nova
edició del Trofeu Ciutat de Cerdanyola  el diumenge 19 de
febrer al pavelló d'esports del  Parc Esportiu Municipal de
Guiera. 
El trofeu es va disputar durant sis hores al llarg de les quals
les diferents gimnastes van mostrar els exercicis que han
vingut preparant per defensar durant la competició.
Les dates en les què es celebra el trofeu facilita que sigui
una de les primeres competicions del calendari de gimnàs-
tica rítmica i això permet que les gimnastes coneguin i
també mostrin quin és el seu estat de forma i com han evo-
lucionat els seus números de cara a les competició oficials
en les que participaran durant l’any.
En aquesta edició han participat les esportistes que com-
peteixen en la competició de Copa Catalana dels nivells 4,
5, 6, 7 i 8 en totes les categories i aparells: maces, pilota,
cèrcol, cinta i mans lliures.
El club local va estar representat per quaranta gimnastes
que van competir al costat de les altres 160 gimnastes re-
presentants dels clubs participants. El club Gimnàstica
Cerdanyola acostuma a convidar a clubs que tenen gimnas-
tes del mateix nivell que les cerdanyolenques i que després
es tornaran a trobar durant les competicions oficials.
La Junta directiva del club continua treballant per consoli-

dat aquest trofeu en el calendari de la gimnàstica rítmica
catalana i que es converteixi en una data ineludible en l'a-
genda d'activitats esportives a Cerdanyola.

Més de 200 gimnastes es donen cita
al tercer Trofeu Ciutat de Cerdanyola
El trofeu cerdanyolenc és un termòmetre per a saber l’estat de forma i d’evolució dels 
exercicis que les gimnastes defensaran en les competicions oficials durant la temporada

LLeess  ggiimmnnaasstteess  qquuee  vvaann  ppaarrttiicciippaarr--hhii  ccoommppeetteeiixxeenn  eenn  llaa  CCooppaa  CCaattaallaannaa  dduurraanntt  llaa  tteemmppoorraaddaa



in
dispensable

32
7 

Ag
en

da
 2

2

Agenda

EExxppoossiicciióó
EEll  PPaallaauu  ddeellss  AArrtteessaannss..  EEll  PPaallaauu  GGüüeellll
mostra fotogràfica de Ramon Manent
sobre un dels edificis modernistes més
importants de Catalunya
FFiinnss  aall  22  dd’’aabbrriill
Museu d’Art de Cerdanyola

EExxppoossiicciióó
FFuuggiinntt  ddee  ll’’HHoollooccaauusstt..  CCaattaalluunnyyaa  ii  eellss
rreeffuuggiiaattss  jjuueeuuss  ddee  llaa  SSeeggoonnaa  GGuueerrrraa
MMuunnddiiaall
DDeell  2233  ddee  mmaarrçç  aall  1144  ddee  mmaaiigg
Museu de Ca n’Oliver

EExxppoossiicciióó
FFoottoolllliibbrreess..  AAqquuíí  ii  aarraa
Centrada en els llibres de fotografia edi-
tats a Catalunya entre 2011 i 2014
FFiinnss  aall  1133  dd’’aabbrriill
Museu d’Art de Cerdanyola

FFllaammeenncc
EEll  aammoorr  bbrruujjoo
Obra memorable del ball flamenc dels
anys 80. Adaptació, producció i interpre-
tació de l’Escola de Baile Flamenco de
la casa de Andalucía
1188  ddee  mmaarrçç  ..  1199hh
Teatre Ateneu
Organitza: Casa de Andalucía

TTeeaattrree
CCoonniilllleett
Autoretrat d’una dona polièdrica amb la
interpretació de Clara Segura
3311  ddee  mmaarrçç  ..  2211hh
Teatre Ateneu

CCaaffèè  aammbb  lllleettrreess
MMaarrttaa  RRoommaaggoossaa  pprreesseennttaa  TToottss  eellss
nnoommss  ddeell  ddeessiigg
1166  ddee  mmaarrçç..  1199::3300hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca
Organitza: Taula de Lletres

CClluubb  ddee  lleeccttuurraa
LLiitteerrAATTUURRAA’’TT  ffaannttààssttiiccaa
Sessió dedicada al llibre Ficciones de
Jorge Luís Borges
1155  ddee  mmaarrçç..  2200hh
Llibreria Éfora (pg de Cordelles, 18)

SSuucc  aammbb  lllleettrreess
MMaaxx  ii  eellss  ssuuppeerrhheerrooiiss  ddee  ll’’eeddiittoorriiaall
AAnniimmaalllliibbrreess
Infants de 3 a 7 anys
1188  ddee  mmaarrçç..  1122hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca
Organitza: Llibreria L’Aranya

CClluubb  ddee  lleeccttuurraa
DDeell  CCaaffèè  aammbb  lllleettrreess  ddee  mmaarrçç
Es comenta el llibre Tots els noms del
desig de Marta Romagosa
2222  ddee  mmaarrçç..  1188::3300hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca
Organitza: Servei Local Català,
Biblioteca i Ajuntament

EExxppoossiicciióó
PPooeessiiaa
Recull bibliografia dels grans poetes
FFiinnss  aall    2255  ddee  mmaarrçç  
Planta 0 de la Biblioteca Central

LLaa  CCiieennttííffiiccaa  TTiinnaa
TThhee  SSpprriinngg  iiss  ccoommiinngg
Aprenent paraules en anglès i taller
1133  ddee  mmaarrçç..  1177::3300hh
Biblioteca Central

CCaaffèè  ffiilloossòòffiicc
Debat sobre temes d’interès des de la
perspectiva de la filosofia
2233  ddee  mmaarrçç  ii  66  ii  2200  dd’’aabbrriill..  1188::3300hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca

VViissiittaa  TTeeaattrraalliittzzaaddaa
EEnn  BBiillooss  ii  llaa  BBeerrttiinniinn  eennsseennyyeenn  ccaassaa  sseevvaa
Els dos personatges ibers són els prota-
gonistes de la visita guiada per a majors
de 8 anys
1199  ddee  mmaarrçç..  1111::3300hh
Museu i poblat Ibèric de Ca n’Oliver

VViissiittaa  gguuiiaaddaa
SSaanntt  IIssccllee,,  uunnaa  ppaarrrròòqquuiiaa  mmeeddiieevvaall
Portes obertes a l’església de 10h a
14h. Visita guiada a les 12h
1199  ddee  mmaarrçç  ii  1166  dd’’aabbrriill
Església de Sant Iscle (camí Can Catà)
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MMééss  aaccttiivviittaattss  
ddee  ll’’aaggeennddaa  

sseegguuiinntt
wwwwww..cceerrddaannyyoollaa..ccaatt//aaggeennddaa

CCoonncceerrtt
TTrroobbaaddaa  ddee  CCoorraallss
Amb la Coral de l’Agrupació Musical,
Coral Lo Lliri, Coral Rocafort i Coral
Amatza
11  dd’’aabbrriill  ..  1188hh
Teatre Ateneu

CCoonncceerrtt  ddee  SSaanntt  JJoorrddii
BBaannddaa  AAggrruuppaacciióó  MMuussiiccaall  ii  JJoovvee
OOrrqquueessttrraa
Podució conjunta de les dues forma-
cions locals
2233  dd’’aabbrriill..  1122hh
Teatre Ateneu

TTeeaattrree
LLeehhmmaann  TTrriillooggyy
Història del capitalisme modern a partir
de la fallida de la Cia Lehman Brothers
2288  dd’’aabbrriill..  2211hh
Teatre Ateneu

TTeeaattrree  FFaammiilliiaarr
LLaa  RRaatteettaa
Espectacle musical i de titelles a càrrec
de la Cia Campi qui pugui
2266  ddee  mmaarrçç..  1122hh
Teatre Ateneu
Organitza: Bambalina

EExxppoossiicciióó
OOííddoo  CCoocciinnaa
Reflexió divertida sobre la gastronomia
i el consum responsable
DDeell  1100  dd’’aabbrriill  aall  55  ddee  mmaaiigg  
Planta -1 de la Biblioteca Central

EExxppoossiicciióó
CCuuiinnaa  ccoonnsscciieenntt,,  ccuuiinnaa  ssaalluuddaabbllee
Exposició bibliogràfica al voltant de l’ali-
mentació conscient
DDeell  1100  dd’’aabbrriill  aall  55  ddee  mmaaiigg  
Planta 0 de la Biblioteca Central

LLaa  CCiieennttííffiiccaa  TTiinnaa
MM’’aaggrraaddeess!!
Històries divertides sobre les 1.001 ca-
res que pots arribar a tenir
1111  dd’’aabbrriill..  1177::3300hh
Sala de petits lectors de la Biblioteca

TTaalllleerr  FFaammiilliiaarr
EEll  ccaallaaiixx  ddee  ll’’aarrttiissttaa
Diferents tècniques que fan servir els
grans creadors
2244  dd’’aabbrriill..  1177::3300hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca

CCaaffèè  aammbb  lllleettrreess
JJaauummee  CCeellaa  pprreesseennttaa  EEll  mmeeuu  ppaarree  ééss
uunnaa  ppiissssaarrrraa ((PPrreemmii  BBaarrccaannoovvaa  22001166))
2200  dd’’aabbrriill..  1199::3300hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca
Organitza: Taula de Lletres

CClluubb  ddee  lleeccttuurraa
DDeell  CCaaffèè  aammbb  lllleettrreess  ddee  mmaarrçç
Es comentarà el llibre El meu pare és
una pissarra de Jaume Cela
2266  dd’’aabbrriill..  1188::3300hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca
Organitza: Servei Local Català,
Biblioteca i Ajuntament

IIttiinneerraarrii  ddrraammaattiittzzaatt
VVeeuuss  aa  llaa  ffrroonntteerraa
Es farà per Collserola a càrrec de
Vespres literaris i Aula de Teatre.
Activitat per a majors de 14 anys
22  dd’’aabbrriill
Inscripcions al 935 804 500

CCoonnffeerrèènncciiaa
EEll  ppaass  ppeerr  CCaattaalluunnyyaa  ddeellss  rreeffuuggiiaattss  jjuueeuuss
ffuuggiittss  ddee  llaa  ppeerrsseeccuucciióó  ii  ddee  ll’’HHoollooccaauusstt
A càrrec de l’historiador Josep Calvet.
Activitat per a majors de 14 anys
66  dd’’aabbrriill..  1188::3300hh
Museu de Ca n’Oliver

DDeemmoossttrraacciióó  úúss  ppllaanntteess
AA  ll’’aannttiigguuiittaatt,,  ppllaanntteess  ppeerr  aa  ttoott
99  dd’’aabbrriill..  1111::3300hh
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

PPoorrtteess  oobbeerrtteess
PPeerr  SSaanntt  JJoorrddii,,  eett  rreeggaalleemm  hhiissttòòrriiaa
Jornada de portes obertes al Musu i
Poblat i obsequi d’un llibre
2222  ii  2233  dd’’aabbrriill
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

PPrreesseennttaacciióó  nnoovveell··llaa
IIssiiddrree  GGrraauu  pprreesseennttaa  LLaa  cciiuuttaatt  ddeellss  ssoolliittaa--
rriiss
44  dd’’aabbrriill..  1199hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca

SSuucc  aammbb  lllleettrreess
LL’’aammiicc  ddee  llaa  MMaarriiaa  aammbb  llaa  iill··lluussttrraaddoorraa
LLiiaa  BBeerrttrráánn
Infants de 3 a 7 anys
88  dd’’aabbrriill..  1122hh
Sala d’Enric Granados de la Biblioteca
Organitza: Llibreria L’Aranya

SSaanntt  JJoorrddii
PPaarraaddeess  ddee  rroosseess  ii  lllliibbrreess
2233  dd’’aabbrriill..  DDuurraanntt  ttoott  eell  ddiiaa
Plaça de l’Abat Oliba
Consulta la programació al QR

MMaarraattóó  lleeccttuurraa
DDeeddiiccaaddaa  aa  ll’’AAnnyy  BBeerrttrraannaa
2233  dd’’aabbrriill..  DDee  77::3300hh  aa  1199::3300hh
Plaça de Francesc Layret

JJuuggaatteeccaammbbiieennttaall
TTaalllleerrss  ii  aaccttiivviittaattss  ppeerr  
ggaauuddiirr  eenn  ffaammíílliiaa
EEllss  ddiiuummeennggeess..  1111::3300hh
Parc del Turonet
Consulta la programació al QR



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés

MMAARRÇÇ
13 ROVIRA
14 MERINERO
15 ORIGEN
16 ST ANDREU
17 TORRENTS
1188 Rov-Hidalgo
1199 Rov-Boquet
20 NOVELL
21 RIVERA
22 PEREIRO
23 RIZAL
24 HID. VALLS
2255 C. SELVA
2266 Rov-Rincón
27 ORDIS

28 LLUÍS
29 J. SELVA
30 SÁNCHEZ
31 COSTA

AABBRRIILL
11 Rov-Valls
22 Rov-Ferrer
3 GALCERAN
4 RAMBLA
5 ÁLVAREZ
6 PINETONS
7 ROVIRA
88 Rov-Pinetons
99 Rov-Origen
10 ST ANDREU

11 TORRENTS
12 HIDALGO
13 RINCÓN
1144 Rov-Novell
1155 Rov-Rivera
1166 PEREIRO
1177 Rov-Rizal
18 HID. VALLS
19 C. SELVA
20 BOQUET
21 ORDIS
2222 Rov-Lluís
2233 Rov-J.Selva
24 SÁNCHEZ
25 COSTA
26 VALLS

27 FERRER
28 GALCERAN
2299 Rov-Rambla
3300 Rov-Álvarez

MMAAIIGG
11 Rov-Pinetons
2 ROVIRA
3 MERINERO
4 ORIGEN
5 ST ANDREU
66 TORRENTS
77 Rov-Hidalgo
88 Rov-Rincón
9 NOVELL
10 RIVERA

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
El Safareig 93 580 61 51

CCEERRDDAANNYYOOLLAA
Álvarez: C/Reis (Gal Unicentro) 93 692 67 21
Galceran Pl. Sant Ramon, 18 93 580 87 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/Torrent, 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
RRIIPPOOLLLLEETT
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
Boquet: C/ Lluna, 6 93 692 25 90
Costa: C/ Verge del Pilar, 10 93 586 54 26
Rambla: Rambla  Sant Jordi, 89 93 691 24 73
Ferrer Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3 93 692 23 36
Rizal C/ Rizal, 1D 93 586 54 26

Telèfon d’atenció ciutadana

010


