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El carrer pren la paraula
Al nostre país li agrada sortir al carrer. Als pobles i ciutats tenim
una trajectòria de manifestacions i mobilitzacions assenyalades
en calendaris que la història s'entesta a revisar. Aquests dies els
vivim amb molta intensitat, i veiem com la gent surt de casa a
expressar-se col·lectivament.
I és que el centre de la vida pública no és a les Institucions; no
és als Ajuntaments, ni al Palau de la Generalitat. Tampoc és al
Congrés dels Diputats i cada cop menys a la premsa. El nostre
món occidental, però, manté indeleble la petjada que els Grecs
hi van deixar.
Quan la democràcia va néixer, no hi havia res més important
que l'Àgora, la plaça de la polis, de la ciutat. Era allà on es debatien els temes que importaven als ciutadans, on s'opinava i
també s'escoltava. Les nostres democràcies han procurat perfeccionar el sistema, l'han depurat i han creat multitud
d'Institucions, però aquestes no han de substituir aquesta centralitat de la vida quotidiana. Tot al contrari, han d'esdevenir espais on solemnitzar la voluntat general. Per això cal que siguin
instruments prou flexibles per tal que puguin complir amb el seu
objectiu sense caure en paranys ni fer-se trampes al solitari.
Al carrer, normalment, regna el sentit comú per sobre de la te-

ranyina que sovint ens ofega, teixida amb articles i lleis que codifiquen la nostra existència. Al carrer la gent descodifica la política, les institucions i els discursos amb una facilitat que desborda. No es citen articles de la Constitució ni s'expliquen lleis.
La gent sap el què vol i ho diu clarament, des del propi sentit de
la justícia, de la legítima reivindicació, de l'ètica. I no només
això: aquells que surten al carrer acostumen a fer-ho de manera
festiva, amb les persones estimades, abraçant-se, somrient,
agafant-se de les mans com a símbol de lluita comuna, d'igualtat, de germanor. I quan un poble es sent legitimat i manté la
convicció, pot sortir cada dia al carrer a expressar-se, perquè el
sentir general és més poderós que qualsevol Institució. De fet,
és el que les tria, les pressiona, les canvia i les transforma.
L'espai públic mai ha deixat de ser l'Àgora, les Institucions ho
han d'entendre.
La imatge dels nostres carrers ens ha de donar una informació
molt valuosa de la realitat d'on vivim, ens ha d'ajudar a conèixernos i potser també a estimar-nos més.
Per tot això al nostre poble li agrada sortir al carrer, perquè no hi
ha mur ni tanca prou alta ni amb fonaments prou forts per aturar-lo de triar com ha de viure.
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Editorial

Reportatge

1 d’octubre: una jornada pacífica
per a la democràcia a Cerdanyola
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La ciutat va viure la jornada de referèndum de l’1-O sense incidents, amb una gran
mobilització ciutadana des d’abans d’obrir els col·legis electorals i durant tot el dia

Un veí de la ciutat en el moment d’exercir el seu dret a vot

La jornada del referèndum de l'1 d'octubre va transcórrer amb tranquil·litat a
Cerdanyola. No hi va haver problemes
perquè el material electoral arribés a
tots
els
col·legis.
Els
Mossos
d’Esquadra es van limitar a aixecar actes sobre la situació als col·legis electorals, sense cap interferència en el
desenvolupament de la jornada. A
Cerdanyola no es van produir càrregues policials.
Les votacions van començar amb alguns minuts de retard en alguns locals
electorals, ja que les meses es van
constituir amb les primeres persones
votants, tal i com estableix la normativa electoral.
S’utilitzà el cens universal, és a dir,
qualsevol persona podia exercir el seu

Cronologia
7/9/17 - Carles Escolà firma decret en suport al referèndum
11/9/17 - Durant la Diada, entitats, associacions i partits polítics fan crides a no defallir en la determinació de decidir el futur de
Catalunya.
12/9/17 - CxC, ERC, PDeCAT i regidor no
adscrit donen suport a referèndum

Durant la jornada hi va haver moments en què es van haver de fer llargues cues per votar

vot, una sola vegada, en qualsevol
col·legi electoral. A causa de la intervenció dels cossos policials, el sistema
informàtic va patir una caiguda que va
causar que en molts col·legis s’alentís
el ritme de les votacions. En alguns
centres es van crear cues que es van
anar fent més llargues com a conseqüència dels problemes informàtics.
La concentració de persones als locals
electorals abans d'obrir portes es va
mantenir, fins i tot quan va començar a
ploure, de forma intensa, sobre la ciutat.
Després de tancar els col·legis de votació, les persones voluntàries i el veïnat es van dirigir en manifestació a
l'Ajuntament per entregar el recompte.

Les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium Cultural, van mostrar satisfacció pels resultats i pel desenvolupament de la jornada a Cerdanyola.
Així doncs, l'alcalde de Cerdanyola,
Carles Escolà, acompanyat per regidores i regidors dels grups municipals de CompromísxC, ERC, PDeCAT i
MES, va afirmar que la República
Catalana començava l'1-O i va destacar que era el moment de "construir
un país i un futur de justícia social"
per a les generacions actuals i les
que vindran, un procés constituent
en què assegura que la majoria de ls
persones electes de l'Ajuntament de
Cerdanyola estaran al servei de la
constitució
de
la
República
Catalana.

15/9/17 - C’s demana informe jurídic de
Secretària municipal i interposa recurs reposició contra decret suport referèndum signat
per Alcalde.
- Regidors CxC, ERC, PDeCAT i no adscrit firmen comunicat suport a Alcalde davant
anunci Fiscalia que serà citat com a investigat
- La campanya pel referèndum s’obre amb
acte conjunt de CxC, ERC i PDeCAT. Policia
Local i Mossos es personen per requisar material campanya i procedeixen a identificació
de la regidora de CxC, Elvi Vila.

anunci Fiscalia que serà citat com a investigat.

18/9/17 - Les regidores d’ERC, Helena Solà
13/9/17 - Fiscalia ordena obrir diligències i Elizabeth Pasamonte també són identificainvestigació sobre els Ajuntaments que han des mentre eren a una paradeta informativa
donat suport referèndum
- L’Alcalde participa a concentració que reuneix a més de 700 batlles catalans en su14/9/17 - Instruccions de Fiscalia General port al referèndum. PDeCAT i no adscrit firEstat a la Policia Local per impedir referèndum men comunicat suport a Alcalde davant

19/9/17 - Carles Escolà demana a Fiscalia
que deixi sense efectes instrucció perquè la
Policia Local actuï com a Policia Judicial.
- L’Alcalde és cridat a declarar per la Fiscalia
el 25 de setembre. Anuncia que no es presentarà.
- Un centenar de persones participen a la
crida de la campanya #Empaperem.
20/9/17 - Govern i grups de CxC, ERC,
PDeCAT, ICV-EUiA i regidor no adscrit (MES)
fan comunicat i convoquen concentració
de rebuig davant els atacs per part de
l’Estat espanyol contra les institucions catalanes.
- Un centenar persones es concentren davant Ajuntament.

Reportatge

Resposta massiva de la ciutadania
per la situació que viu el país

El 3 d’octubre hi va haver una manifestació per la democràcia i en contra la violència policial. El dia
5 una protesta per la retirada de la bandera espanyola i el 7 una concentració en pro del diàleg

7.000 persones
participen de la
manifestació per
la democràcia
A la tarda, set mil persones, segons fonts policials, van participar a la manifestació encapçalada pels bombers i diverses entitats i col·lectius
de la ciutat. Una pancarta amb el lema
‘Democràcia’ va obrir la marxa, una de les més
espectaculars vistes a Cerdanyola. En especial,
el moment en què simultàniament la capçalera
passava pel pont del carrer de Francesc Layret i
la cua ho feia pel pont de l'avinguda de la
Primavera. Durant els parlaments, Carles
Escolà va destacar que els alcaldes investigats
per la Fiscalia no tenen por perquè tenen al costat al poble.

21/9/17 - ICV, EUiA i Podem fan una
crida a la participació massiva a la mobilització de l’1 d’octubre
22/9/17 - Declaració institucional de
l’Alcalde comunicant que no declararà
“voluntàriament” en la investigació
oberta per la Fiscalia
- Acte de suport al referèndum a la
plaça Cívica de la Universitat
Autònoma de Barcelona amb la intervanció de David Fernández i la regidora
Elvi Vila.
- Gabriel Rufián participa en un acte a
Cerdanyola davant d’un miler de persones
- Se celebra debat sobre la independència entre membres locals de les
formacions PSC, CUP, ERC, Cs, PP i
PDeCAT
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El 3 d’octubre es van realitzar diverses mobilitzacions a la ciutat en el marc de l'Aturada de
País i la convocatòria de vaga general a favor de
la democràcia i en contra de la violència policial
exercida durant la jornada del referèndum de
diumenge.
Al matí hi va haver una mobilització que va començar a la plaça de Francesc Layret i es va dirigir cap als Quatre Cantons. Allà, els manifestants es van unir amb la mobilització procedent
de Ripollet i conjuntament van tallar l'autopista
C58 durant gairebé una hora. Durant el tall es
va llegir un manifest denunciant i condemnant
la violència policial, la repressió d'un estat d'excepció encobert i un atac estatal a la llibertat.
Manifestació multitudinària al seu pas per l’avinguda de la Primavera

Protesta per la retirada de la bandera espanyola de l’Ajuntament

Manifestació pro diàleg a la plaça de l’Ajuntament

En els dies següents hi va haver dues concentracions més de caire direfent. La primera el dia 5 d’octubre; unes cinc-centes
persones van reclamar la restitució de la
bandera espanyola de la façana de

l’Ajuntament. El 7 d’octubre es va realitzar
una concentració que va reunir mig miler
de persones sota el lema ‘Cerdanyola vol
diàleg’, convocades per la iniciativa ciutadana #Hablamos?

25/9/17 - Carles Escolà no es presenta a declarar al Jutjat
26/9/17 - S’ajorna la sessió plenària
de setembre
27/9/17 - Mobilitzacions estudiantils
i vaga als instituts en defensa referèndum
29/9/17 - Cerdanyola en Vaga s’organitza per fer possible el referèndum
30/9/17 - Diversos centres educatius
acullen activitats festives d’inici de curs
per mantenir oberts els centres fins diumenge, coincidint amb referèndum
1/10/17 - Grups nombrosos de ciutadants es concentren a les portes i interior

dels locals electorals per garantir el dret
a vot. La jornada transcorre sense incidents a la ciutat. A la nit es retira la bandera espanyola de la façana de
l’Ajuntament .

3/10/17 - Aturada en protesta càrregues
policials durant l’1 d’octubre. Set mil de
persones es manifesten pels carrers de la
ciutat i es talla la C-58
4/10/17 - Es restitueix bandera espanyola
5/10/17 - Concentració a l’Ajuntament a
favor unitat d’Espanya amb unes cinc-centes persones
7/10/17 - Mig miler de persones protagonitzen
una
concentració
davant
Ajuntament reclamant diàleg

Ciutat

A Cerdanyola van votar 17.940
persones amb un 83,81% a favor del Sí
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El 41,69% de la ciutadania de Cerdanyola amb dret a vot va participar en el referèndum
convocat per la Generalitat celebrat l’1 d'octubre. Un 83,81% van votar Sí

Un moment de les esperes per votar al col·legi Turó de Guiera

La independència de Catalunya és el factor
que unifica els comicis al Parlament de 2015,
plantejats com a plebiscitaris i celebrats el 27
de setembre, i el Referèndum de l'1 d'octubre.
Les eleccions del 27 de setembre es van poder celebrar amb normalitat, amb l'organització habitual per aquests tipus de convocatòries. En canvi, el Referèndum de l'1 d'octubre,
suspés pel Tribunal Constitucional, es va organitzar i celebrar en un clima complex, amb dosis de por i l'angoixa de patir les càrregues de
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que des de
primera hora circulaven per les xarxes socials i
els mitjans de comunicació.
La participació d'ambdós comicis constaten la
influència dels factors aliens esmentats. Les

eleccions del 2015 i la seva condició de plebiscitàries amb l'horitzó de la independència,
van registrar una participació rècord a la ciutat
del 80,35% del cens (34.619 persones) mentre que el Referèndum de l'1 d'octubre comptabilitzava un 41,69% de les persones convocades a les urnes (17.940).
Focalitzant l'anàlisi en els resultats dels comicis, es constata un creixement del bloc independentista. Es passa del 12.437 vots del 27S (36,03% dels vots emessos), fruit de la
suma dels resultats aconseguits per Junts per
Sí i la CUP, als 15.036 (83,81% dels vots registrats) que va aconseguir el Sí l'1 d'octubre.
El bloc constitucionalista va registar als comicis del 27-S un total de 16.036 vots (46,45 %),

Eleccions Catalunya

Referèndum

(resultats a Cerdanyola)

(resultats a Cerdanyola)

27/09/2015

01/10/2017

Sí (vots JxSí + CUP)

Sí

No (vots C’s + PSC + PP)

No

3,71%

No comptabilitzats a
cap bloc (CSQP)

total de la suma dels resultats de C's, PSC i PP.
Aquelles eleccions la candidatura de
Catalunya Sí que Es Pot, que va demanar no
ser comptada en cap bloc, va registrar un total
de 4.767 vots (13,81%).
El comportament dels votants constitucionalistes i de CSQP al 27-S és dificilment extrapolable al Referèndum de l'1 d'octubre. Tot sembla indicar que la majoria dels votants de C's,
PSC i PP no van participar als comicis, mentre
una part dels votants de CSQP podrien estar
al darrera de l'increment dels vots del Sí.
Es constata en el període analitzat un augment del vot independentista, que podria superar el constitucionalista en properes eleccions a la ciutat.

1,2%

Blancs

2,9%

Nuls

Altres

12%

13,81%
46,45%
36,03%

Participació del 80,35%

83,81%

Participació del 41,69%

El contagiós batec del blues
marca el ritme de la ciutat

Ciutat

els cants africans amb el rap dels suburbis de la mà de BAM Kids.
El Festival ha estat l'escenari ideal per
celebrar el cinquè aniversari de l'associació El Huevo Gordo. L’organització
del festival va convidar a Edu Big
Hands Trio i Tòfol Martínez per donar
fe de la seva passió per la música.
També va apostar per les bandes sorgides a l’escaldor dels barris. I va guarir
ànimes amb la proposta més espiritual
amb les veus de Cor Carlit, una nit de
gospel que ja és tota una tradició.
També ho és la matinal amb vermut del
diumenge, que fusionava el treball dels
A Contra Blues amb la Jove Orquestra
de Cerdanyola.
A Contra Blues i la Jove Orquestra de Cerdanyola van actuar plegats a la matinal de diumenge

El XXVII Festival Internacional Blues de
Cerdanyola va aixecar el teló al pati del
Museu d'Art de Cerdanyola (MAC) amb
l'espectacle Mrs. Brownie, passeig
pels darrers dies d'una gran diva del
blues amb aromes de Billie Holiday,
Nina Simone i Aretha Franklin gentilesa de la companyia Teatre Nu, la

El Blues de Cerdanyola,
excel·lent escenari
per a bandes
vingudes d'arreu
cantant i actriu Laura Guiteras i el pianista Abel Boquera. I si Mrs. Brownie
obria el foc, els encarregats d'incendiar l'escenari van ser The Teasers,
banda liderada per la guitarra del cerdanyolenc José Azul i la veu de la Tina
Masawi, que defensaven a casa les virtuts del seu primer elapé, Blue truck.
A cobert o a l'aire lliure, amb una cervesa freda a prop, el blues entra millor. Qualsevol racó és bo per muntar
un concert, fins i tot una llibreria és
l'espai ideal per explicar històries de
l'ànima, tal com fa l'Andreu Cunill
amb Las maravillosas aventuras del
Sr. Soul. La Biblioteca Central tampoc
va quedar al marge i, juntament amb
les exposicions de Joan Vizcarra i records del festival, va tancar portes al
llarg de la setmana amb música en directe, perquè la lletra amb música entra millor.

Les bandes
El Blues de Cerdanyola sempre ha estat un bon escenari per a bandes vingudes d'arreu per fer-nos millor l'existència. Bandes de casa, com Bone
Jam, i bandes del país com The Dry
River Stompers, Solà & Estella, La
Kozmic Band, Txus Blues & Jose
Bluefingers i un llarg etcètera que han
desfilat per les sales i bars de la ciutat.
Aquestes sempre estan disposades a
participar en el Festival fent el que millor saben, programar felicitat.
I més enllà dels concerts també s'ha
pogut gaudir d’altres ofertes. Hi ha hagut tallers de música i espectacles infantils que feien un recorregut molt didàctic per la música negra, enllaçant

Marc ideal per a la
celebració del cinquè
aniversari de l’associació
El Huevo Gordo
La Nit Gran del Festival al Parc del
Turonet obria amb una banda nascuda
a la ciutat, la Lone Rhino Club de Julio
Lobos, per després acostar-se a diverses pulsacions de la música negra amb
les actuacions de Christopher Paul
Stelling, Earl Thomas, Laurence Jones i
Travellin' Brothers, que tant t'esgarrapaven la pell sense distinció de color
com acabaves posseït pel dimoni del
ball o electrificat de cap a peus. I és
que la música sempre ha maridat bé
amb Cerdanyola.

Els carrers es van omplir d’actuacions com la de Xavi Rizzo a Cal Pintxo
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El Festival Internacional Blues de Cerdanyola ha viscut una gran edició obrint les
portes a recuperar l’anualitat d’un certamen que viu una segona joventut

Ciutat

Cerdanyola Ràdio inicia nova temporada
L’emissora municipal Cerdanyola Ràdio ha
començat la nova temporada 2017-2018
apostant una vegada més per dedicar gran

part de la seva graella a les notícies locals,
tant pel que fa a la informació general com
la informació esportiva.

La resta està dedicada a les entitats i col·laboradors locals i és completa amb continguts de la Xarxa de Comunicació Local.

PROGRAMACIÓ DE DILLUNS A DIVENDRES
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

MELODIA 105,3
INFORMATIU DE LES 10

10a 10,15h
10,15 a 11h

L’ENTREVISTA

11 a 12 h

MELODIA 105,3

12,30 a 13h

EL CLAN DE LES 12

13, a 13,30h

ESPORTS EN XARXA

13,30 a 13,45h

TEMPS DE NOTÍCIES
ESPORTIU LOCAL

13,45 a 14h

NOTÍCIES EN XARXA

14 a 14h
14 a 15h

MELODIA 105.3

15 a 15h

TEMPS DE NOTÍCIES I ESPORTIU LOCAL (repetició)

15 a 16h

MELODIA 105.3

16 a 17h

MELODIA 105.3 I CONNEXIÓ AMB LA XARXA

17 a 18h

PORTES DE TROIA

PELUTS

LA TROPA

PARLEM SALUT

18 a 18 h

MELODIA 105.3

18 a 19h

TEMPS DE NOTÍCIES I ESPORTIU LOCAL (repetició)

LLARGS I CURTS

NOTÍCIES EN XARXA

19 a 20h
20 a 21h

COR COUNTRY

JAQUE MATE

21 a 22h

GENT GRAN

LÁGRIMAS DE CELU

22 a 22h

COLL

22 a 23h

MÚSICA S FRONT

EL MAGO DEL N.

23 a 24h

MÚSICA S FRONT

EL MAGO DEL N.

ÚLTIMA HORA

MELODIA

LA NIT POLÍTICA
LA NIT POLÍTICA
MELODIA

COP DE GAS

DISSABTE

0 a 12h

LA FUNDICIÓN

NIÑOS CLOACA

LA FUNDICIÓN

DIUMENGE
MELODIA 105.3/XARXA

8 a 9h

NOTICIES EN XARXA CAP DE SETMANA

9 a 11h

MELODIA 105.3/XARXA

11 a 12h

MELODIA 105.3/XARXA

SARDAESPORTS DIUMENGE

12 a 13h

GENT GRAN R

SARDAESPORTS DIUMENGE

13 a 14h

MÚSICA S FRONT R

SARDAESPORTS DIUMENGE

14 a 15h

NOTÍCIES EN XARXA

SARDAESPORTS DIUMENGE

15 a 16h

XARXA

XARXA

16 a 17h

COR COUNTRY R

ÚLTIMA HORA R

17 a 18h

MÚSICA D’EN PAGÈS R

CAOS CALMO R

18 a 19h

SARDAESPORTS DISSABTE

JAQUE MATE R

19 a 20h

SARDAESPORTS DISSABTE

LÁGRIMAS DE CELULOIDE R

TAKE OVER
CANCIONES

NIÑOS CLOACA

PROGRAMACIÓ CAP DE SETMANA
HORARI

DIVENDRES

NOTICIES EN XARXA

7a9h
9 a 10h
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DIJOUS

20 a 21h

SARDAESPORTS DISSABTE

CANCIONES DESDE COLLSEROLA R

21 a 22h

SARDAESPORTS DISSABTE

EURODANCE REVIVAL

22 a 23

EL MAGO DEL NORTE R

EL GARAJE DE FRANK R

23 a 24

LA FUNDICIÓN R

LA NIT POLÍTICA R

Les obres al pavelló de Can Xarau, als mercats municipals i a l’escola Serraperera són les
primeres actuacions que s’estan fent

Imatge de com quedarà l’exterior del Pavelló Municipal de Can Xarau

El Pla d’Inversions proposat pel govern
municipal per al període 2017-2019 recull millores d’equipaments, de l’espai
urbà i generals. D’entre les inversions
en equipaments, l’Alcalde, Carles
Escolà, destaca que “l’aposta és millorar els existents, especialment els esportius i els mercats”.
Les obres del Pavelló Municipal de Can
Xarau ja estan en marxa amb un pressupost d’1.372.996,73 euros. Els treballs contemplen la substitució de la
coberta de l’edifici, l’adequació parcial
del soterrani per a seu d’entitats i el
condicionament del bar-cafeteria. El
projecte preveu crear un lluernari que
doni il·luminació natural a l'interior,
prescindint del fals sostre -des de l'interior es veurà l'estructura que cobreix el
pavelló- i apostant per l'eficiència energètica de la instal·lació. Pel que fa a
l'actuació al soterrani, s'instal·larà un
ascensor que garanteixi l'accessibilitat
a les persones amb mobilitat reduïda i
s’adequaran els espais per a les entitats espotives.

El Mercat de Serraperera
La inversió realitzada al Mercat
Municipal de Serraperera s’ha centrat
en la impermeabilització del terra de la

Les obres del Mercat Municipal de Serraperera ja han finalitzat

zona del peix. Aquesta actuació s’ha fet
amb l'objectiu d’evitar que l'aigua que
s’utilitza per netejar el peix es pugui filtrar i afecti l'estructura de l'edifici. Les
obres s’han realitzat intentant que l’afectació al ritme normal del mercat fos
mínima.
L'obra que es du a terme és una primera actuació necessària per després
afrontar altres treballs al soterrani del
Mercat de Serraperera. També hi ha
previst en properes actuacions la reforma i millora de les cambres frigorífiques.

Millores també al Mercat de Les
Fontetes
El pressupost d’aquestes obres ascendeix a 128.381 euros i han estat finalitzades durant aquest mes d’octubre.
En breu també començaran les obres al
Mercat Municipal de Les Fontetes. Tant
el projecte tècnic com l’execució dels
treballs estan subvencionats per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. El projecte, en què s’està treballant contempla la reforma de la llotja municipal
amb l’objectiu de remodelar la façana
frontal i arranjar la resta de façanes,
així com impermeabilitzar el passadís
del peix i millorar els lavabos.

Substitució de la
coberta de
fibrociment del
Serraperera
Aquest estiu s’han substituït les plaques de fibrociment de l’edifici principal
de l’escola Serraperera per plaques
metàl·liques, que a banda de no representar cap perill per la salut incrementaran l'aïllament tèrmic i acústic de l'edifici.
Aquesta obra ha estat promoguda per
la Generalitat de Catalunya, a través
dels Serveis Territorials al Vallès
Occidental
del
Departament
d’Ensenyament i dins del pla RAM
2017. El pressupost ha sigut de
140.051,35 euros i les obres les ha realitzat l’empresa Grupo 2 SA, especialitzada en el desmuntatge de peces de fibrociment.
En una segona fase, prevista per l'any
vinent, es canviarà la coberta de l'edifici
d'administració, la de la casa del conserge i les del porxo que uneix l'edifici
principal amb la consergeria.
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El Centre d’Informació, Atenció i
Recursos a les Dones amplia els serveis
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El nou contracte de prestacions del CIARD-La Caseta contempla, entre d’altres
millores, l’atenció d’urgència les 24 hores del dia els 365 dies de l’any

La Caseta - CIARD es troba al carrer de les Belles Arts número 19

El Centre d'Informació, Atenció i
Recursos a les Dones ha iniciat una
nova etapa oferint un servei més integral a les dones. El passat juliol va
entrar en vigor el nou contracte de
prestacions del servei que contempla un increment del 40% del pressupost respecte l'anterior arribant
així als 95 mil euros. La regidora de
Polítiques d'Igualtat, Elvi Vila, es
mostra molt satisfeta amb l'ampliació del servei i destaca que “des del
govern sempre hem volgut que el
servei a la dona sigui el més integral
i amb les millores introduïdes anem

pel bon camí”. En aquest sentit, el
nou contracte unifica els serveis
d'assessorament jurídic i atenció en
una única entitat, el Safareig, facilitant així la coordinació entre les professionals i permetent oferir un servei complet d'atenció a la dona.

Servei d’atenció d’urgència
El CIARD disposa d'atenció d'urgència les 24 hores del dia, donant així
solució al dèficit que hi havia fins
ara i que impedia, fora de l'horari laboral, acompanyar a les víctimes de
violència de gènere des d'un primer

moment. Segons les expertes, les
primeres hores després de denunciar un cas de violència de gènere
són clau i l'atenció psicològica i de
professionals permet que la víctima
se senti acompanyada i pugui entendre i assimilar millor la situació. La
regidora de Polítiques d'Igualtat
avança que l'objectiu del servei és
poder disposar d'un pis d'acollida
per a casos de violència de gènere
amb atenció psicològica conveniat
amb altres Ajuntaments.
A més, La Caseta també disposa
d'una psicòloga professional 4 hores
diàries per oferir una primera atenció
a les dones que acudeixen al servei.
Així no s'han d'esperar a que se'ls hi
assigni una cita un altre dia.
Una altra de les millores introduïdes
en el nou contracte és el servei d'atenció als fills i filles de les dones
que han patit violència de gènere
doncs aquesta és una situació que
afecta també als menors.
Des del CIARD es mantenen els programes d'informació, suport i atenció i l'assessorament legal especialitzat per garantir que les dones
coneguin els seus drets i deures. Elvi
Vila destaca també la tasca de prevenció que es fa des del servei a través del programa Cerdanyola Educa
amb cursos i activitats a escoles i
instituts.

L’OMIC ofereix un nou assessorament
jurídic per a les clàusules sòl hipotecàries
El servei, resultant d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, es basa en l’atenció
personalitzada d’un advocat especialista sobre clàusules sòl i clàusules abusives
L’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès ofereix un nou servei d’assessorament jurídic i legal en relació a
les reclamacions per les clàusules sòl
hipotecàries i per les clàusules abusives a crèdits hipotecaris.
El servei, resultat d’un conveni amb
la Diputació de Barcelona, es basa en
l’atenció personalitzada d’advocats
especialistes i té lloc les tardes de
tots els dijous i un dimarts al mes.
Aquest és un servei limitat en el

temps, ja que només funcionarà fins
al 21 de desembre d’aquest any.
Per gaudir de l’assessorament jurídic
i legal en relació a les reclamacions
per les clàusules sòl hipotecàries i
per les clàusules abusives a crèdits
hipotecaris cal sol·licitar una cita prèvia a l’OMIC (Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor) trucant
per telèfon al 935 808 888 Ext. 3110
o enviant un correu a omic@cerdanyola.cat.

La borsa d’habitatges per a
emergències socials creix a Cerdanyola
Des de l'Àrea de Serveis Socials de
l'Ajuntament es treballa en les polítiques
socials donant la millor resposta possible
a les situacions d'emergència de persones i famílies en situació de vulnerabilitat
de la ciutat. L'Ajuntament disposa d'un
programa de primera atenció gestionat
pels serveis socials bàsics amb la finalitat
d'informar, orientar i assessorar a les persones que ho necessitin. També existeixen programes d'ajuda com el de pobresa
energètica o el d'aliments... tots ells encaminats a cobrir les necessitats de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
En matèria d'habitatge, Cerdanyola disposa de sis pisos. Actualment cinc d'aquests habitatges estan donant resposta
a situacions d'emergència habitacional. A
més, l'Ajuntament destinarà 132.955,68

euros a la reforma de quatre nous pisos
de l'edifici de l'avinguda de Sant Iscle i
passar així a disposar de 10 pisos. La regidora de l'Àrea Social, Elvi Vila, destaca
que “amb aquestes mesures, el govern
està complint l'objectiu d'anar augmentant el parc d'habitatges destinats a
emergències habitacionals”.

Negociacions amb l’ACH
Paral·lelament, l’Ajuntament treballa amb
l’Agència Catalana d’Habitatge per conèixer l’estat d’ocupació dels pisos de l'edifici de La Clota que pertanyen al registre
d'HPO (Habitatges de Protecció Oficial) i
que són propietat de la Generalitat de
Catalunya. L’Ajuntament està negociant
la cessió dels pisos buits per a quèe la
Mesa d’Emergència pugui disposar d’ells
i oferir-los a aquelles persones o unitats

familiars que es troben en situació de risc
social.
D'altra banda, el govern municipal ha
complert amb el seu objectiu de realitzar
un cens d'habitatges buits a través del
treball d'un inspector encarregat de validar el registre de pisos propietat dels
bancs. El següent pas és articular les actuacions necessàries per a què els bancs
posin aquests pisos al mercat amb preus
assequibles o incloure'ls a la borsa del
programa de mediació de l'Oficina Local
d'Habitatge. Aquest mateix treball també
s'està realitzant a nivell dels habitatges
buits de particulars amb la intenció que
les persones propietàries vulguin llogar el
seu pis mitjançant el programa de mediació. Els pisos que formin part d'aquest
programa podrien ser susceptibles de ser
utilitzats en casos d'emergència.

Cerdanyola treballa per una
futura gestió pública de l’aigua

Crida a recollir
imatges al
voltant de l’1-oct

El ple va aprovar la constitució de l’Associació de Municipis per
l’Aigua Pública i la incorporació de Cerdanyola com a membre

Els arxius, d'entre els quals el de la nostra
ciutat, han iniciat una campanya de recopilació de tota la documentació, del tipus que
sigui, relacionada amb l’abans, el durant i el
després del Referèndum de l’1 d’octubre.
L’Arxiu Municipal de Cerdanyola està compromès amb la preservació de tots aquells
documents, imatges o vídeos que la ciutadania cerdanyolenca hagi fet durant
aquests dies, i que puguin il·lustrar el moment actual, per a les futures generacions.
És per això que es fa una crida a qui vulgui
fer arribar aquests materials. Per fer-ho caldrà omplir una fitxa, localitzable a l'adreça
www.cerdanyola.cat/documentar1oct on
qui faci l'aportació haurà de documentar el
millor possible cada donació per a facilitar
la seva cura i conservació. El material s'adjuntarà al formulari.
L'Ajuntament anima a la ciutadania perquè
col·labori aportant materials, donat que és
una responsabilitat col·lectiva preservar la
memòria històrica del que està passant
aquests dies a la ciutat.

El compromís per a crear l’associació es va fer públic en un acte protocolari el 22 de març a l’Ajuntament de Barcelona

Cerdanyola del Vallés ja és membre de ple
dret de l’Associació de Municipis per l’Aigua
Pública (AMAP), després que el ple ho aprovés amb els vots a favor de CxC, PSC, ERC,
PDeCAT, Cs, ICV-EUiA i regidor no adscrit i
l’abstenció de PP.
L’Associació té com a objectiu difondre i promoure la gestió pública de l’aigua, així com
donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua.
Els municipis impulsors de l’AMAP són

Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Badalona,
El Prat del Llobregat, Sabadell, Santa
Coloma de Gramenet i Terrassa.
Actualment ja formen part de l’AMAP més
d’una trentena d’Ajuntaments. L’AMAP està
oberta a Ajuntament i ens supramunicipals
de Catalunya així com altres ens com operadors públics d’aigua i sanejament, universitats, entitats ambientalistes i societat civil
organitzada.
L’Alcalde, Carles Escolà, serà el representant de l’Ajuntament en aquesta associació.

Arxiu Municipal
Adreça: Passatge de l’Ajuntament, 1B
Horari: de dilluns a divendres
de 9:30h a 15h
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Actualment, l’Ajuntament té cinc pisos que donen resposta a situacions d’emergència
habitacional i s’està treballant en l’adequació de quatre més
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Espai
dels
grups
municipals
Cada grup municipal amb representació al ple disposa d’un espai en aquesta secció d’opinió. El
tema és lliure.
Als grups se’ls hi faciliten els caràcters dels que
disposen per escriure. Si es supera el nombre de
caràcters es redueix el cos de lletra fins encabir el
text a l’espai establert.

Merecemos una Cerdanyola
de todos. Merecemos C’s
Mientras el nacionalismo sigue fracturando la sociedad catalana,
desde CsCerdanyola seguimos trabajando para que nuestra ciudad
avance y sea la Cerdanyola de todos que nos merecemos. En las últimas semanas, desde Ciudadanos hemos impulsado una campaña
para convertir el municipio en un lugar mejor para todos los vecinos.
La iniciativa está basada en tres ejes: la defensa de los mayores, la
limpieza y puesta a punto de los barrios y la retirada del amianto que
aún persiste en la población.
Alrededor de un millón de ciudadanos se reunieron en Barcelona, el
domingo 8 de octubre, para clamar por la convivencia y el respeto a la
ley y a la democracia. Esa masiva concentración de personas nos señala que es tiempo de cerrar heridas y conflictos, pero también de
que quienes nos han llevado a esta situación saltándose las leyes paguen ante la justicia. Es necesario dejar atrás la obsesión por la independencia, que está dando la espalda a las necesidades reales de
nuestros vecinos.
En cambio, desde Ciudadanos no nos hemos olvidado de la gente y
de sus problemas cotidianos. Nuestra ciudad está paralizada, al igual
que su gobierno, que en más de dos años de mandato apenas ha podido aprobar unos presupuestos y se dedica a quitar y poner banderas y a hacer populismo para contentar a sus votantes. Lo que nuestros gobernantes no saben es que los ciudadanos de Cerdanyola
toman nota de lo que hacen y de lo que dejan de hacer. Porque merecemos una Cerdanyola mejor y de todos: #MerecemosCs.

L’Alcalde -només- d’una
part de la ciutat
Sr. Escolà, la gent està farta d'un alcalde que no els té
en compte.
Sr. Escolà, la gent està farta de que utilitzi
l'Ajuntament –inclòs el seu balcó i els símbols que ens
representen a tots i totes- com si fos el pati de casa
seva.
Sr. Escolà, la gent està farta de que dediqui tot el dia a
teatralitzar la seva activitat política per treure rèdit
electoral.
¿Sabe lo que pasa Sr. Escolà? Que mientras usted se
dedica a jugar con las banderitas del balcón
municipal, Cerdanyola es una ciudad profundamente
decadente, alarmentamente sucia y con una vía pública degradada que ni les preocupa ni de la que se
plantea preocuparse.
¿Sabe lo que pasa Sr. Escolà? Que mientras usted se
ha dedicado a mantener la silla de Alcalde, los vecinos
ven cómo su ciudad se queda a la cola en todos los aspectos –económicos, urbanísticos, deportivos, culturales...- respecto a los municipios que nos rodean.
Sap el que passa Sr. Escolà? Que vostè i el seu Govern
no donen la talla i que quan algú no està a l’alçada, si
s’estima la ciutat que no aconsegueix governar, el més
honest és plegar.

La Bandera de España
no se toca
De nuevo el alcalde de Cerdanyola, la noche del 1 de octubre, volvió a maltratar la Bandera de España. Hace unos
meses la dejaba por los suelos está vez la retiro sin pedir
permiso a nadie.
La misma noche del 1 de octubre, puse la correspondiente
denuncia contra el alcalde por retirar la Bandera de España
de la fachada del ayuntamiento y tres días después, nuestra
Bandera volvía a ondear en la fachada del Ayuntamiento.
Han pasado algo más de 27 meses desde que Carles Escola
(CUP) llego a la alcaldía de Cerdanyola sin ganar las elecciones municipales. Lo único que ha demostrado en este
tiempo, es que no hace del alcalde de todos los ciudadanos
de Cerdanyola, sino que hace de alcalde sólo para los habitantes que le votaron, que no llegaron a cinco mil y que no
representan ni el 10% de la población.
Le guste o no le guste, la Bandera de España nos representa a una gran parte de ciudadanos de Cerdanyola y usted no tiene ningún derecho a maltratarla ni a ofendernos a
los muchos ciudadanos que nos sentimos representados
por ella.
Se lo he dicho en varias ocasiones estos días: la Bandera de
España no la vuelva a tocar, ni el resto de Banderas que la
acompañan, ya que todas ellas representan a los vecinos de
nuestro municipio.

Opinió

De matinada, amb il·lusió; famílies i amics protegint els col·legis.
L'urnamòbil, les persones que van decidir passar un diumenge
diferent. El pacte local, els regidors i voluntaris implicats, el RA-18
(arribarà el dia que ells expliquin qui i què són) els intrèpids de la
logística, l'Alcalde que governa obeint al poble.
La gent que vol decidir i la que vol que es pugui decidir. La gent...
sempre la gent. Quan vam començar ens brillaven els ulls, la jornada avançava i la nostra determinació creixia. Res pot impedir
que donem l'oportunitat al nostre poble de dir com ha de ser el
seu futur. Ens volien atemorir, venien disposats a esclafar-nos;
no els vam deixar. Amb entrebancs, però amb la determinació
d'estar fent allò que és correcte, allò que el poble demana.
Al Compromís, des de la diversitat d'opinions, tothom té clar que
el futur de Catalunya depèn d'una decisió col·lectiva, de país. És
absurd negar pobles que es mostren i es reconeixen a si mateixos davant del món. Ens cal i es fa necessari donar la paraula a la
gent, i això és el què hem fet, des de la posició que la majoria del
poble ens ha donat. Des de l'Alcaldia, des del govern de la ciutat.
Assumint la responsabilitat sense garanties, com sempre. A cor
obert i acceptant les conseqüències. Perquè sabem que és el
què s'espera de nosaltres. Perquè estimem al nostre poble i a totes les persones que el formen. Ho hem fet per la democràcia,
per la llibertat, per tots vosaltres.
I ho tornariem a fer.

Cerdanyola diu Sí
a la democràcia
17.940 persones van votar l’1 d’octubre a la nostra ciutat. Aquesta dada és molt remarcable si tenim en compte
tots els impediments que el govern de l’Estat va posar a
la celebració del Referèndum: atacs informàtics al sistema, retirada d’urnes per part dels cossos policials de
l’Estat utilitzant una violència fora de lloc, segrest de paperetes els dies anteriors…
A nosaltres no ens va tocar tant d’aprop com als nostres
veïns de Sabadell o de Castellbisbal; però les imatges
que ens arribaven també d’altres punts de Catalunya podien fer enrera moltes persones d’anar a votar. Malgrat
tot, un munt de cerdanyolencs i cerdanyolenques van voler estar presents durant hores als col·legis electorals per
defensar amb valentia el dret a vot. La comunió que hi va
haver durant tot el dia entre els presents van fer de l’1
d’octubre una jornada per no oblidar.I el dimarts dia 3
Cerdanyola va registrar la manifestació més gran que es
recorda; més de 7000 persones van sortir al carrer en silenci i amb les mans alçades per protestar contra la violència de l’Estat. Des del Partit Demòcrata (PDeCAT) volem reconèixer i agrair tothom qui va participar del
Referèndum i tothom qui va sortir a condemnar la violència. Una vegada més Cerdanyola va saber estat a l’alçada del moment.

Serem el que vulguem
ser, ens ho hem guanyat
Catalunya ha dit de forma clara, contundent i pacífica què
vol. Mereix i s’ha guanyat la pròpia sobirania. Tornem a
oferir diàleg sense més condicions que el respecte a la
voluntat popular i a les llibertats fonamentals. Intentin
manipular aquests fets, però no infravalorin la intel·ligència de la gent com alguns ens tenen acostumats.
La història és coneguda, des de la recollida de firmes
contra l’Estatut, passant pel “cepillo” infame del Guerra,
fins a dinamitar un estatut aprovat pel Parlament, el
Congrés i aprovat. Algú ha trencat el pacte social i ens
sentim lliures de l’opressió d’un estat que no ens garanteix els drets.
Qui ha guanyat contra les amenaces, contra tota la maquinària de l’Estat ha estat la gent i sense trencar un vidre. Des del que simplement va vèncer la por i va sortir a
votar, passant pels membres de mesa i els que protegien
les escoles amb la seva presència, fins als voluntaris que
van distribuir les urnes. Gràcies a tots/es, sou uns herois i
sortireu als llibres d’història.
El govern espanyol ha fet un ridícul espantós fins i tot
usant la violència de forma il·legal. Però fins i tot amb el
cor encongit tenim clar que han perdut. Ja no fan por perquè som solidaris, mentre ells dins de les seves armadures, van despullats de raó.

Les Escoles Bressol
o com no fer les coses
Tothom està d’acord en la importància de l’educació
els primers anys de vida. Per això, tenir escoles bressol públiques amb un model de qualitat és cabdal a
Cerdanyola. Un model de qualitat amb les dues parelles educadores per classe comporta donar una educació molt personalitzada i per tant un seguiment
molt acurat a cada infant.
Per això nosaltres hem viscut amb preocupació tot el
que ha passat amb la gestió de les escoles bressol
públiques. Quan el govern actual en aquests dos
anys i mig ha fet tres prorrogues de les concessions
de les escoles bressol, indica que no s’han fet bé les
coses en aquest tema. Amb la última prorroga realitzada a l’últim ple municipal d’un curs escolar, tenim
seriosos dubtes que aquest cop el govern pugui realment deixar-ho tot enllestit. Sobretot considerant
que la intenció política que té el govern és que la
gestió sigui pública. Aquesta remunicipalització, com
també s’anomena, a aquest grup ens semblarà bé,
sempre i quan es faci tot amb molta cura, sense provocar tensions i evidentment amb tota la responsabilitat d’aquest servei educatiu.
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Cerdanyola Aparca inicia una nova
etapa amb un únic soci

330 Institucional 14

S’acorda que el soci privat marxi assumint el 50% del deute de Cerdanyola Aparca i
obtenint a canvi el dret d’ús de fruit de la meitat de les places d’aparcament
La Junta General de Cerdanyola
Promocions va aprovar una operació per
fer possible l'acord de repartiment d'actius
i passius de l'empresa mixta Cerdanyola
Aparca. Aquest acord, formalitzat en un
protocol d'intencions l'estiu passat, inicialment havia de materialitzar-se a través
d'una operació de dissolució i liquidació de
l'empresa, si bé aquesta va suspendre's
com a conseqüència d'un informe de la secretària municipal. Per aquest motiu, s'ha
buscat de la mà de diversos especialistes
en dret una altra via que permeti garantir
la continuïtat dels aparcaments i impedeixi
que Aparca entri en concurs de creditors,
un escenari que segons informes independents podria arribar a suposar unes pèrdues de fins a 7 milions d’euros per a les
arques municipals. D'aquesta manera es
podrà garantir la continuïtat del servei d'aparcaments.
L'operació ha consistit en l’adquisició de
participacions en autocartera per part
d'Aparca i posterior reducció de capital de
l’esmentada societat. Com a contraprestació, el soci privat de l'empresa mixta va assumir els actius i passius corresponents
fins assolir els imports acordats en el pro-

Accés al pàrquing del centre, a la plaça de l’Ajuntament

tocol d'intencions. Cerdanyola Aparca ha
vist reduït els seus actius i els seus passius
en un 50%, i ara té un únic soci,
Cerdanyola Promocions Municipals, que és
cent per cent pública.
Una vegada efectuada aquesta part de l'operació, el següent pas consistirà en proposar al Ple de l'Ajuntament la fusió per absorció d'Aparca dins de Cerdanyola
Promocions, així com l'aportació econò-

mica que permeti fer front a la part de l'actual deute que correspon a Promocions.
La proposta que el Consell d'Administració
de Promocions va elevar a Junta General
de l'empresa pública va tenir el vot contrari
dels regidors i regidores d'ERC i PP, mentre
que la resta de membres van abstenir-se
(PSC i Cs) o votar-hi favorablement (CxC,
PDeCAT, ICV i el regidor de MES -no-adscrit).

La Tarifació Social arriba al PEM Guiera
Les persones usuàries que compleixin amb els requisits establerts poden sol·licitar la
Tarifació Social, que serà vigent a partir de l’1 de gener de 2018
A partir de l’1 de gener de 2018, les persones usuàries del Parc Esportiu Municipal
de Guiera que compleixin els requisits establerts podran acollir-se a la Tarifació
Social. Aquesta té com a objectiu l’aplicació de preus públics d’una forma més justa
i equitativa segons el nivell de renda de la
unitat familiar de la persona usuària.
L’aplicació de la tarifació pot suposar fins a
un 80% de descompte a la quota, sempre
que es reuneixin les condicions que determina la Tarifació Social, que ja s’està aplicant a les activitats esportives que es fan
al CEM Can Xarau, als cursos i activitats
formatives de l’Ateneu i de l’Escola
Municipal de Música i a la matriculació de
les Escoles Bressol Municipals.
Amb l’aplicació de la nova ordenança que
estableix el preu públic per serveis prestats
al PEM Guiera, aprovada pel ple municipal
del 30 de març, les quotes mensuals ‘Gent
Gran’, ‘Aturat’ i ‘Persones amb discapacitat’

L’apliació de la tarifació social pot suposar fins a un 80% de descompte a la quota

desapareixeran. Les persones que disposin
d’un abonament d’aquesta tipologia cal que
s’adrecin a les oficines del PEM Guiera per
escollir la quota mensual que més els convingui i informar-se dels tràmits necessaris
per a sol·licitar la Tarifació Social.
L’Ajuntament ha realitzat dues reunions
informatives sobre els canvis de les quo-

tes mensuals i la Tarifació Social a les
persones usuàries del PEM Guiera.
En cas que les persones usuàries afectades no realitzin el canvi administratiu
abans del 10 de desembre, el centre entendrà que no vol mantenir la condició de
persona abonada i procedirà a donar-la
de baixa.

El seu relleu l’agafarà Laura Benseny, que va ocupar el
número 6 de la llista electoral de Compromís per Cerdanyola
En el ple ordinari celebrat el 5 d’octubre,
Maurici Jaumandreu va deixar la seva
acta de regidor i les responsabilitats al
govern com a regidor de Serveis
Econòmics, Transparència i Comunicació.
Jaumandreu va anunciar la seva marxa
manifestant que és per motius personals
i per conciliació familiar.
Durant els dos anys que Jaumandreu
ha estat regidor de l’Ajuntament ha dut
a terme diferents actuacions, entre
elles la redistribució de les càrregues
fiscals que han baixat l’IBI prop del
10% a la majoria de la població, el procés participatiu de Ca n’Altimira, els
pressupostos més socials de la història de Cerdanyola i la posada en marxa
del portal de transparència. Tot i la renúncia a la seva acta de regidor,
Jaumandreu va anunciar que segueix
compromès amb el projecte de CxC i
que seguirà treballant en el programa
d’unitat popular que representa el CxC.

Laura Benseny
El relleu el prendrà Laura Benseny, número 6 de la llista electoral de

Maurici Jaumandres i Laura Benseny

Compromís per Cerdanyola. Benseny,
veïna de Bellaterra, és historiadora i
militant de CxC i de la CUP de
Cerdanyola. La nova regidora té una
llarga trajectòria de militància a
Maulets, el jovent independentista revolucionari i al Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans i prové del món
de l’associacionisme, en especial al
Grup Escolta Bellaterra i a 4ventsEscoltisme i Guiatge.

L’Ajuntament
és un punt
Reempresa
Cerdanyola del Vallès aposta per l’emprenedoria amb diferents iniciatives,
com ara el programa Reempresa, un
mecanisme professional que posa en
contacte persones interessades en
adquirir empreses en funcionament
amb persones que les cedeixen,
sense haver de passar per la fase de
crear-la. El Servei de Treball i
Promoció Econòmica de l'Ajuntament
és un punt d'atenció de la xarxa de
Catalunya i gestiona principalment cedents i reeemprenedors/es de l'àrea
de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i
Montcada i Reixac. A través de
Reempresa ja s'han cedit amb èxit
més de 1.300 empreses en funcionament.
A través Reempresa s'ofereix assessorament individual per a l’elaboració
del Pla de Cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa. El servei està coordinat per professionals del món de la
reempresa amb el suport de la xarxa
de col·laboradors i no té cap cost per a
les persones usuàries perquè el projecte compta amb cofinançament públic.
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Maurici Jaumandreu
deixa l’acta de regidor

Cerdanyola en imatges
Festival Internacional de Blues

MAC&XIC

Notícia amb vídeo i
galeria fotogràfica

Notícia amb vídeo i
galeria fotogràfica

La ciutat es mobilitza

Notícia amb vídeo i
galeria fotogràfica

10 anys de Cafè amb lletres

Notícia amb
galeria fotogràfica

Tast de Cuina Mediterrània

Entrevista

Manuel Ibarro i Albert Puig:
"cal tornar a un Festival de Blues anual"
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Ibarro i Puig van ser el dos primers directors artístics del Festival de Blues amb un equip que
el va portar a ser una marca de qualitat. Ara col·laboren perquè torni a ser-ho.
-- Per què de blues i amb quin criteri?
AP. Hi havia molts festivals de jazz i unes ganes boges de fer alguna cosa en una època
en què no hi havia Primaveres Sounds, ni
Sonars.
MI. Ens agradava el blues, però també el
rock. Pensàvem que els festivals servien per
presentar gent amb propostes noves. A
Montreux portaven al BB King de torn i una
sèrie d'artistes que no eren coneguts i que
aquí van ser gent com AJ Croce, Johnny
Adams, Barrence Withfield...
AP. Fugir del tòpic. Hi havia bandes que sempre tocaven el Hoochie Coochie Man i allò era
el que no volíem. Mai hem estat puristes.
Hem portat molts artistes de blues, però diferents: Ronnie Earl, Walter Wolfman
Washington...
- I entre tots aquests concerts, quins recordeu
més?
MI. El primer nom que em ve al cap és Joe
Louis Walker, però també el de Johnny
Adams o el concert de Hubert Sumlin al teatre de l'Ateneu, quan jo ja no hi era al festival.
Brutal!!
AP. Doctor John, per la seva personalitat.
Recordo molt especialment el d'AJ Croce, perquè no el coneixia ningú. Estava ple perquè la
gent venia a veure a Mick Taylor, el guitarrista
dels Stones, però amb ell marxava i amb
Croce tothom va flipar perquè aquell tio era la
bomba. Pel públic en general, el gran triomf
del festival va ser portar a Johnny Winter i
Buddy Guy

Si el festival hagués
seguit amb la dinàmica
dels primers anys
algun músic tipus
BB King o Van Morrison
hauria caigut
- Concerts i anècdotes. La més famosa la de
Willy DeVille
AP. El Carra, que portava els músics de l'hotel
al concert, ens va venir per la part del darrera
del teatre de l'Ateneu amb una sorpresa; i ens
porta a veure al DeVille, estirat en una furgoneta, però estirat, mort. Després ja ve la part
més coneguda, que aleshores va baixar a la
Peña Flamenca i va sortir a cantar.
MI. O la de Los Deltonos, que van actuar i ens
pregunten "On dormim?"; i no els havíem fet
cap reserva.

Albert Puig i Manuel Ibarro, primers directors artístics, han tornat col·laborant de nou en la seva organització

AP. Quan acabaven els concerts ens anàvem
al bar Blues. I Los Deltonos van baixar d'una
furgo i es van posar a pixar en una tàpia. I era
de la casa de l'alcalde, Celestino Sánchez, i
se'ls va emportar la guàrdia urbana.
- Assignatures pendents?
MI. Rickie Lee Jones, que es va anunciar i no
va poder ser. Cada any miràvem a BB King.
Bogeries com Ry Cooder, fins i tot Tom Waits.
AP. També vam estar mirant de portar a
Randy Newman. Crec que si el festival hagués continuat amb la dinàmica que portava
avui seria un dels grans i segurament algun
artista tipus BB King o Van Morrison hagués
pogut passar per aquí.
- Si hagués continuat amb la mateixa dinàmica… què va passar?
AP. Hi ha hagut molt intervencionisme polític
dels diferents Ajuntaments. Amb una continuïtat, encara que fos amb canvis a la direcció artística, avui tindria una bona esponsorització i gent al darrera, perquè públic no
faltava.
- I encara és possible?
AP. Costarà. D'entrada cal que sigui anual
perquè cap espònsor apostarà per un festival bianual. Però pot tenir una revifalla i sembla que la voluntat hi és. La gent relaciona
Cerdanyola i blues i seria una llàstima perdre
aquesta etiqueta.
MI. Ara està en supervivència. Si no es fa
cada any no se quant podrà aguantar. Amb
el criteri artístic que té, es pot fer una cosa
que estigui a dalt entre els festivals de blues
que hi ha a Espanya.
- Per què ho vau deixar?
MI. Jo me'n vaig anar per la intervenció polí-

tica molt forta des de l'Ajuntament que
em va atipar. També van pressionar per
canviar dates. Sóc molt impulsiu i vaig dir:
No, plego.
AP. Després que Manolo ho va deixar, la
resta vam decidir continuar. No ho vam
deixar, ens van convidar a fer-ho. Ens van
dir que no es podia treballar com fins
aquell moment, que calia fer una associació sense ànim de lucre, i va venir una
gent que suposadament eren del mateix
color polític.

Cal donar més
protagonisme als bars.
Amb la meitat de
la seva programació
aquí, fan un festival
sencer a Barcelona
- Aquesta darrera edició...
MI. Amb el pressupost que hi ha s'està treballant molt bé; amb una nit gran que recull el
model de sempre amb artistes diferents,
amb rock, amb blues; amb una nit dedicada
al gospel, que té molta afició a la ciutat; i els
concerts dels bars.
- Sense bars, hi hauria festival?
AP. Cal que a la programació dels bars se li
doni més protagonisme. Hi ha molts festivals
a Europa on els escenaris són els bars i a
Barcelona o a Santa Coloma, amb la meitat
de la programació dels bars d'aquí, fan un
festival sencer.
Entrevista sencera al
Cerdanyola.info

Servei Municipal

El Centre de Salut Mental, un equip
al servei de les malalties psíquiques
Situat a Ripollet, el Centre de Salut
Mental (CSM) és un dispositiu ambulatori
i multidisciplinar que atén a pacients de
Cerdanyola, Ripollet i Montcada. En
aquest hi treballa personal de psicologia,
psiquiatria, treball social, administració i
la figura coneguda com a gestors/es de
casos.
El principal objectiu d’aquest centre és
atendre la població adulta que presenta
un transtorn mental que requereix atenció, en moltes ocasions multidisciplinar.
L’objectiu és estar a prop del pacient, en
un entorn natural i poder fer una coordinació amb altres dispositius com ara centres de salut, serveis socials... Al centre
es treballa de forma integrada a la comunitat a diferència de com s’acostuma a fer
en un dispositiu com pot ser una consulta
externa d’un hospital.

Cal donar més
protagonisme als bars.
Amb la meitat de
la seva programació
aquí, fan un festival
sencer a Barcelona
Des del servei es fa un seguiment del
tractament del pacient, es dóna suport a
les famílies i es participa en les estratègies de rehabilitació i reinserció.
El Centre de Salut Mental compta amb 5
professionals de psiquiatria, 3 de psicologia, 1 de treball social, 2 d’administració i
professionals de gestió de casos. Tots ells
treballen en el programa
Transtorn
Mental Sever (TMS). El centre també disposa d’un equip específic per tractar la
psicosi incipient, amb una població molt
més jove i un perfil diferent.
L’atenció que es presta des del Centre de
Salut Mental es dóna des de les pròpies
instal·lacions i des dels ambulatoris, amb

330 Servei Municipal 19

Des de l’any 1990 Cerdanyola disposa d’un centre de salut mental que atén població adulta
amb un transtorn mental que requereix atenció.

El Centre de Salut Mental es troba al costat del CAP II Cerdanyola-Ripollet

Localització i
horaris
El centre de salut mental dóna servei a
Cerdanyola, Ripollet i Montcada i depèn
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El
centre està situat al terme municipal de
Ripollet, al carrer de Tarragona, tocant a
la carretera de Barcelona (N-150), al
costat del CAP II Cerdanyola-Ripollet.
L’equip de professionals que hi treballen
està format per 5 professionals de la psiquiatria, 3 de psicologia, 1 de treball social, 2 d’administració i 3 de gestió de
casos.

El seu horari és:
Dilluns, de 8:30 a 14h
Dimarts i dimecres, de 8:30 a 14h i de
16 a 17:30h
Dijous, de 8:30 a 14h
Divendres, de 8:30 a 13:30h

els quals es fa un programa de suport. A
les visites externes en els Centres
d’Atenció Primària es desplacen un psiquiatra, un psicòleg i un infermer per
atendre els transtorns mentals més lleus i
que no requereixen un seguiment continuat. L’atenció a les pròpies instal·lacions
del centre està dirigida als casos més severs, és a dir, diagnòstics de més gravetat
que afecten al normal funcionament del
dia a dia i, per tant, que necessiten d’un
seguiment molt més acurat, intensiu,
multidisciplinar i que s’allarga el temps
necessari.
En tasca de suport a les famílies hi ha organitzats grups multifamiliars per acompanyar-les que, sovint, són també les persones que duen a terme el treball de
cures del malalt.
El CSM depèn del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu, una organització sanitària amb
molta tradició en l’atenció a la salut mental i que disposa de 6 centres especialitzats com el que dóna servei a Cerdanyola,
Ripollet i Montcada des de l’any 1990.

Fem Memòria

El Mercat de Les Fontetes: més de
50 anys al servei de Cerdanyola
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El Mercat Municipal de Les Fontetes ha superat els 50 anys de vida.
La llotja va ser inaugurada el juliol de 1966.

Pel mercat de Les Fontetes ja han passat tres generacions de paradistes i clients

“El Mercat de Les Fontetes era la joia de
la província i l’orgull del barri i de tota la
ciutat”, així ho recorda el primer director
del mercat, Ricard Campoy. Queda lluny
l’inici d’aquest equipament per on ja hi
han passat tres generacions de paradistes i clients.
Fins l’any 1966 el mercat estava ubicat
als Quatre Cantons. Era un mercat petit,
amb poques parades i que es feia insuficient per donar servei a tota la ciutadania. El 18 de juliol de fa 51 anys obre les
seves portes una nova llotja que va comptar amb una inauguració d’especial rellevància, amb la presència de les principals
autoritats locals i provincials amb l’alcalde Domingo Fatjó al capdavant.
Segons Campoy, el nou edifici era espectacular i es va caracteritzar ja des del seu
inici per la professionalitat i la qualitat.
Aquests valors van convertir el mercat en
un referent a la comarca. A Cerdanyola venien a comprar des de Montcada,
Ripollet, Barberà i altres municipis. Tant
va ser l’èxit que aviat es va quedar petit i
l’Ajuntament va ampliar les instal·lacions
als anys 70.
Era una alegria per al barri veure com
s’omplien les parades del mercat, sobretot els divendres quan se celebrava el
mercadal setmanal. Mercat i mercadal
han anat sempre de la mà, segons l’exdirector, i un no es pot entendre sense l’altre.

Preocupacions dels paradistes
Als anys 60 la principal preocupació dels
paradistes era la refrigeració dels productes. El congelat encara no estava ben in-

Als voltants del mercat sempre s’han celebrat activitats socials

Les dades
del Mercat
El Mercat de Les Fontetes té actualment 55 parades, 45 de les
quals estan obertes i 10 tancades.
El seu horari és dilluns de 8h a
13h; dimarts, dimecres i dijous de
8h a 14h; divendres de 7h a 14h i
de 17h a 20h; i els dissabtes de 7h
a 14.30h. Pel que fa al mercadal
setmanal, s’instal·la tots els divendres en horari de matí i compta
amb 135 parades.
L’Ajuntament de Cerdanyola treballa en aquests moments en un projecte de reforma de la llotja municipal amb l’objectiu de remodelar la
façana frontal i arranjar la resta de
façanes, així com impermeabilitzar
el passadís del peix i millorar els lavabos.
troduït i aquesta era una de les principals
mancances de la llotja que, poc a poc, es
va anar solventant.
Els paradistes també recorden la irrupció
de les grans superfícies comercials, com
Baricentro (inaugurat al 1980), i els seus
efectes negatius en les vendes. El president de la Junta de Paradistes, Julià Puig,
també assenyala la crisi del 2007, els
efectes de la qual encara estan presents.
Puig assegura que la crisi es va veure
agreujada per la pèrdua d’aparcaments
que va suposar per als clients la remode-

lació del Pla de les Alzines. Malgrat tot,
Puig es mostra convençut que la professionalitat, la qualitat i el tracte humà han
fet possible la continuïtat d’aquest equipament. “Estan venint a comprar els néts
i besnéts dels primers clients. És molt
il·lusionant i significa que alguna cosa estem fent bé”, afirma Puig.
Paradistes, clients i directors destaquen
l’evolució de la llotja. Socialment s’ha experimentat un canvi substancial pel que
fa a la clientela. Anys enrere eren només
les dones les encarregades d’anar a comprar. Avui en dia això ha canviat força.
També els productes que s’ofereixen han
canviat. Segons Ricard Campoy, la varietat de gènere no era la mateixa als anys
60 que avui en dia. També han canviat les
parades, que s’han anat remodelant i actualitzant passant de pares a fills. I, finalment, les instal·lacions també s’han anat
modificant amb l’ampliació als anys 70,
l’arranjament del paviment i accessos
l’any 2005 i el canvi de la teulada al
2016, entre d’altres actuacions. No obstant això, l’actualització de l’equipament
no ha estat global i aquesta ha estat una
llarga reivindicació dels paradistes. Julià
Puig creu que cal un projecte que garanteixi un futur il·lusionant per a una llotja
que ha de tornar a ser referent a la comarca. I en aquest sentit s’està treballant, segons Puig, amb l’Ajuntament de
Cerdanyola.
El Mercat Municipal de Fontetes ja té més
de 50 anys però mira el futur amb optimisme, amb una nova generació de paradistes i clients i amb moltes idees innovadores.

Quatre cerdanyolencs travessen
nedant l’Estret de Gibraltar

Esports

Els socis del Cerdanyola Atletisme i Triatló
Belén Hidalgo i Àlex Dot, i els triatletes
Jordi Tel i Dani Dot van aconseguir creuar
l’Estret de Gibraltar el passat estiu.
Els atletes cerdanyolencs van sortir des
de la ciutat gaditana de Tarifa per arribar
fins a Punta Cires al Marroc. La distància
entre els dos punts és de 15,4 km, però
les corrents laterals i el mal temps els van
obligar a haver de nedar 4 km més dels
previstos. La distància total recorreguda
va ser de 21 km, que els cerdanyolencs
van completar en 4 hores i 42 minuts.
Durant tot el trajecte una barca zòdiac,
amb els seus familiars, els va fer l'avituallament.
Els atletes locals van estar a Tarifa uns
quants dies esperant l’arribada del vent
de Llevant per creuar l’estret nedant.
Finalment els quatre triatletes van decidir
iniciar el seu repte de travessar l’estret el
29 d’agost, tot i que les condicions no
eren les òptimes per a la travessia.
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Àlex Dot, Belén Hidalgo, Jordi Tel i Dani Dot van aconseguir sobreposar-se a les adversitats i
van nedar 21 quilòmetres entre Tarifa i Punta Cires, al Marroc, en 4 hores i 42 minuts.

Belén Hidalgo, Àlex Dot, Jordi Tel i Dani Dot van travessar l’Estret de Gibraltar tot i les adversitats

Torna Sardasport a Cerdanyola Ràdio
Dissabte de 18 a 22 h i Diumenge d’11 a 15h
La informació esportiva local al teu abast.
Connexions amb els principals partits de la jornada
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Agenda

in

Visita guiada
Sant Marçal, de fortalesa a torre d’estiueig. Visita als jardins del Castell
29 d’octubre. 11:30h
Castell de Sant Marçal
Preu: 3 euros

Resistència BTT
3 Hores de Resistència de BTT
4 i 5 de novembre. 10h
Parc del Turonet
Organitza: CEM Cerdanyola

dispensable

Hora del conte per a menuts
Mercè Martínez i Irina Del Toro onduiran
la sessió amb el llibre Amb el llibre
Animalons de música i sucre
25 d’octubre. 17:30h
Biblioteca Central

El bosque maldito
Tercera edició d’un espectacle de terror
4 de novembre. 19:00h
Parc de la Riera
Organitza: AAVV Canalets

Exposició
A la recerca dels tresors perduts.
Homenatge a l’arqueòleg cinematogràfic Indiana Jones
Fins al 26 de novembre
Museu de Ca n’Oliver

Màgia
Dolce Vita amb el Mag Lari
27 d’octubre. 20:30h
Teatre Ateneu
Preu: 18 euros; anticipada 15 euros;
menors 9 euros. Compra a eWeb!

Nit Lab MAC

Exposició
Nude and naked. Despullant Ismael
Smith. A partir de la temàtica nu emergeix la seva identitat homosexual
Fins al 31 de desembre
Museu d’Art de Cerdanyola

Club de lectura
literATURA’T. Es comentarà el llibre
Aiguamarina de Josep M. de Segarra
23 d’octubre. 20:00h
Llibreria Éfora

Tancada artística i literària al museu per
a joves
27 d’octubre. 21:00h
Museu d’Art de Cerdanyola

Teatre
Diario de un loco,dirigida per Mireia
Agredano amb Raül Llopart
4 de novembre. 21:00h
Teatre Ateneu
Preu: 14€; anticipada 12€. Entrades a eWeb!

Festa de Tardor
10, 11, 12 i 13 de novembre
Organitza: Comissió Festes Sant Martí

Festival [C]Screen

Portes obertes

Sessió amb la projecció de 5 curtmetratges de ficció
28 d’octubre. 18:00h
Museu d’Art de Cerdanyola

Amb motiu festa patronal de Sant Martí,
jornades de portes obertes al Museu
d’Art de Cerdanyola
11 i 12 de novembre.
Museu d’Art de Cerdanyola

Jugatecambiental
Sessió Endinsa’t a l’aigua i l’energia per
aprendre a estalviar a casa
29 d’octubre. 11:30h
Parc del Turonet

Contes de Sant Martí
Narració dramatitzada de llegendes
12 de novembre. 11:00h
Jardí Museu Ca n’Ortadó

Agenda

octubre - novembre
Taller familiar

Jugatecambiental

Un jardí Zen
12 de novembre. 11:30h i 12:30h
Col·labora: Associació d’Amics del
Bonsai de Cerdanyola

Sessió Contes d’aigua dolça i salada
19 de novembre. 11:30h
Parc del Turonet

Exposició

Visita guiada

Exposició
Carteles de la Revolución Soviética
Del 2 al 17 de novembre
Ateneu

Les Milles de Cerdanyola
Visita guiada

Conferència

Al Museu d’Art de Cerdanyola
19 de novembre. 12:00h
Carrer de Sant Martí, 88

1917-2
2017. Cien años de la Revolución
de Octubre
3 de novembre. 19:00h
Ateneu

Conferència
Dones i revolució
6 de novembre. 19:00h
Ateneu

Acte central
Sons i colors de la revolució
5 de novembre. de 10:30h a 14:30h
Museu Ca n’Ortadó

Música
Concert de Santa Cecília de la Banda i
Coral de l’AMCV
18 de novembre. 19:00h
Teatre Ateneu
Entrada gratuïta amb línit d’aforament

Cafè amb Lletres
Tina Vallès presenta La memòria de l’arbre, premi Llibres Anagrama de Novel·la
23 de novembre. 19:30h
Sala d’Enric Granados (Biblioteca)

Suc amb lletres
Albert Asensio presenta el conte El banc
blau. Adreçat a infant de 3 a 7 anys
25 de novembre. 12:00h
Biblioteca Central
Organitza: Llibreria L’Aranya

Jugatecambiental
Aplec de Sant Iscle
19 de novembre
Esplanada Església Sant Iscle

Què en farem de tu? per fer guarniments de Nadal amb materials reciclats
26 de novembre. 11:30h
Parc del Turonet

Conferència
La Revolución Russa i la seva repercussió a Catalunya
7 de novembre. 19:00h
Biblioteca Central

Conferència
Art i revolució
8 de novembre. 19:00h
Museu d’Art de Cerdanyola

Cinema
El cinema en la Revolució Russa: Octubre
9 de novembre. 19:00h
Ateneu

Conferència

La literatura russa abans i després de la
revolució
14 de novembre. 19:00h
Biblioteca Central

Portes Obertes

Conferència

Els temples de la vall de les Feixes.
Portes obertes a Ermita de Santa Maria
i Església de Sant Iscle
19 de novembre. De 10h a 14h
Camí de Can Catà

La Revolución Rusa y la oleada revolucionaria europea. 1917-1
1923
15 de novembre. 19:00h
Ateneu

Joc de rol
Indiana Jones i el museu maleït.
Activitat emmarcada en l’exposició temporal A la recerca dels tresors perduts
19 de novembre. 11:30h
Museu de Ca n’Oliver

Teatre
La Zanja,de la companyia Titziana teatro
1 i 2 de desembre. 21:00h
Teatre Ateneu
Preu: 18€; anticipada 15€. Entrades a eWeb!

Més activitats
de l’agenda
seguint
www.cerdanyola.cat/agenda
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Somni, tragèdia i mite
Del 2 al 17 de novembre
Biblioteca Central

A l’exposició permanent Cerdanyola, terra d’ibers.
12 de novembre. 12:00h
Museu de Ca n’Oliver
Curses atlètiques pel centre ciutat
18 de novembre
Sortida i arriba pl Abal Oliba
Organitza: Cerdanyola Atletisme i Triatló
Inscriocions www.millescerdanyola.com

Cent anys de la
Revolució Russa

Farmàcies de guàrdia
OCTUBRE
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PINETONS
ROVIRA
MERINERO
ORÍGEN
ST ANDREU
TORRENTS
Rov-HIDALGO
RINCÓN
NOVELL

NOVEMBRE
1
2

Rov-RIVERA
PEREIRO

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RIZAL
HID. VALLS
C. SELVA
BOQUET
ORDIS
LLUÍS
J. SELVA
SÁNCHEZ
Rov-Costa
Rov-Valls
FERRER
GALCERAN
RAMBLA
ÁLVAREZ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Telèfons d’interés
PINETONS
Rov-Rovira
Rov-Merinero
ORÍGEN
ST. ANDREU
TORRENTS
HIDALGO
FERRER
Rov-Novell
Rov-Rivera
PEREIRO
RIZAL
HID. VALLS
C. SELVA

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro)
Galceran
Pl. Sant Ramon, 18
Hidalgo:
Ronda Cerdanyola, 1
Hid-Valls:
Av. de Canaletes, 11
Lluís:
Altimira, 18
Ordis:
Av. Rep Argentina,17
Pereiro:
Av. Catalunya, 49-B
Rivera:
C/Sant Ramon, 182
Rovira:
Pg. Cordelles, 67
Sánchez:
C/Santa Rosa, 36-38
C. Selva:
C/Torrent, 12
Torrents:
C/Diagonal, 30
Valls:
Av. Catalunya, 17
Novell:
Ctra. Barna, 216
Orígen:
C/Pablo Picasso, 1 local 4
RIPOLLET
Pinetons:
C/Palau Ausit, 1
Merinero:
Ctra. Barcelona, 130
Rincón:
C/Magallanes, 4
J. Selva:
C/Calvari, 3-5
St Andreu: C/ Sant Andreu, 4
Boquet:
C/ Lluna, 6
Costa:
C/ Verge del Pilar, 10
Rambla:
Rambla Sant Jordi, 89
Ferrer
Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3
Rizal
C/ Rizal, 1D

DESEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BOQUET
Rov-Ordis
Rov-Lluís
J. SELVA
SÁNCHEZ
Rov-Costa
VALLS
Rov-Ferrer
Rov-Galceran
Rov-Rambla
ÁLVAREZ
PINETONS
ROVIRA

93 692 67 21
93 580 87 78
93 692 23 68
93 692 53 53
93 692 47 08
93 580 78 59
93 580 97 00
93 692 06 76
93 592 13 99
93 692 31 84
93 594 74 30
93 580 39 04
93 692 11 30
93 594 71 95
93 768 72 99
93 691 70 59
93 692 00 21
93 692 00 86
93 580 95 23
93 692 23 26
93 692 25 90
93 586 54 26
93 691 24 73
93 692 23 36
93 586 54 26

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta)
Arxiu Municipal
Ateneu

93 580 88 88
93 580 88 88 Ext. 3164
93 580 88 88 Ext. 3870
93 591 41 33
93 580 76 02
Biblioteca Central Cerdanyola
93 580 58 69
Casal de Joves

Centre d’Informació, Atenció i
Recursos per a Dones (CIARD)
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM)

93 592 16 47
93 580 53 58
670 484 369
93 691 74 42
Deixalleria Municipal
Escola Municipal de Música 93 580 88 88 Ext. 3962
93 518 18 30
EMD Bellaterra
93 580 88 88 ext 3765
Immigració i Cooperació
93 692 64 96
Mercat Municipal Les Fontetes
93692 60 43
Mercat Municipal Serraperera
93 591 41 30
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)
93 580 45 00
Museu de ca n’Oliver
93 588 66 94
Oficina Municipal d’Habitatge

Oficina Municipal d’Informació
93 580 88 88 Ext 3110
al Consumidor
93 472 91 70
ORGT Diputació
93 586 36 36
Parc Esportiu Guiera
93 580 27 51
Servei Local de Català
93 580 88 88 Ext 3855
Servei de Medicació
Servei d’Ocupació Can Serraperera 93 594 70 50
93 580 88 88 Ext 3730
Salut Pública
93 580 88 88 Ext. 3770
Serveis Social
93 691 77 04
Zona Esportiva Can Xarau

Telèfon d’atenció ciutadana

010

TRANSPORTS
93 205 15 15
FF.CC.
93 691 88 69
RENFE Rodalies
SARBUS
93 580 67 00 / 93 727 92 92
93 580 27 27
Radio Taxi Vallès Occ.
93 692 40 16 / 93 692 58 23

TELÈFONS D’URGÈNCIA
112
Urgències Bombers
Emergències
112
93 691 20 00 / 092
Policia Local
93 592 47 00
ABP Mossos d’esquadra
112
Policia Nacional (urgències)
936 92 40 03
Comissaria de Policia Nacional
Servei d’Atenció a les dones
900 900 120
en situació de violència

TELÈFONS SANITARIS
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Cita prèvia Atenció Primària
CAP Canaletes
CAP Fontetes
CAP Serraparera

93 728 44 44
93 591 07 40
93 594 44 70
93 580 63 63

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)
93 594 22 16
Urgències
93 594 21 11
Visites
93 580 96 77
Centre de Salut Mental
93 691 61 61
Creu Roja
Centre Hospitalari Parc Taulí
93 723 10 10
93 594 21 99
Programa d’Atenció a la Dona
Alcohólicos Anónimos
93 317 77 77
93 580 03 11
Parkinson Catalunya
93 310 39 53
AL-ANON familiars d’alcohòlics
061
Ambulàncies (urgències)
932 002 099
Associació Esp. Contra el Càncer

ALTRES SERVEIS
UAB
Servei Local Català
Dones per la igualtat
El Safareig

93 581 10 00
93 580 27 51
93 580 13 98
93 580 61 51

