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Viu el Nadal tot l’any

Un any més, ja és aquí l'Hivern i amb ell les festes nadalen-
ques. És curiós com unes festes que són segurament les
que compartim amb més gent d'arreu del món, poden gene-
rar una quantitat inacabable de debats ideològics, socials i
fins i tot espirituals. El Nadal té incondicionals que el prepa-
ren durant mesos, que decoren casa seva amb avets i pes-
sebres, que fan regals i els amaguen per protegir la sor-
presa que volen donar a les persones que estimen; també té
detractors, gent que critica el consumisme poc reflexiu que
es promou amb diferents interessos. I no ens podem oblidar
de tots aquells que per unes coses i altres, diuen que ja no
els ve de gust celebrar-ho perquè troben hipòcrita que hi
hagi uns dies al calendari per estimar-nos els uns als altres,
ser sensible amb l'entorn i viure de manera més solidària.
Segurament a aquests últims no els falta raó, però al capda-
vall la realitat demostra a tothom que mai queda ningú com-
pletament al marge del Nadal. I és ben lògic, donada la visi-
bilitat que tenen aquests dies en premsa, televisió i
publicitat.
Passa el temps i cada any es repeteixen els mateixos discur-
sos i les mateixes tradicions: les rifes i loteries de Nadal, els

sopars d'amics, d'empresa, de família, o de qualsevol cosa
que se'ns acudeixi per trobar-nos i fer una mica de festa. Els
llums de Nadal a pobles i ciutats i les botigues plenes de gom
a gom, les fires de Santa Llúcia i els concerts de Nadal; a
casa nostra la pista de gel del Parc Xarau i els patges reials
amb fileres de nens i nenes delerosos de lliurar la seva carta
als Reis. Potser ens hauríem de preguntar si aquesta il·lusió
que es manté viva aquests dies no l'haurem d'aprendre a
mantenir tot l'any. Si no viurem tots millor si deixem de reser-
var uns quants dies de l'any per la festa i el consum desenfre-
nat i ens comencem a repartir aquests moments durant l'any.
Pel 2018, fem menys regals de Nadal i més regals esponta-
nis. Menys compres d'última hora en un establiment atapeït i
més compres gaudint de les nostres botigues. Menys telema-
ratón i més solidaritat amb el nostre món. Menys sopars i
més cafès amb la gent estimada... Sí, aquest 2018 fem més
sovint aquest cafè que tots tenim pendent amb un vell amic
que veiem poc, amb un antic company de la feina, amb el nos-
tre germà que va atabalat... 
Aquest any, proposem-nos no perdre del tot el Nadal quan s'a-
cabi el Nadal. 

Editorial
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Reportatge

Obrint portes a la integració a través
de ‘La Mirada de l’altre’

Totes i tots som vulnerables a patir una
malaltia mental i tenim dret a un acom-
panyament, a unes oportunitats, a que
ens obrin portes i a que ens ajudin a
encaminar la nostra vida. La Mirada de
l'altre, en aquesta edició sota el lema
"Obrim portes, tenim la clau", pretén fer
més fàcil el dia a dia de les persones
diagnosticades que, molt sovint, es
veuen aïllades, tenen dificultats de re-
lació i d'accés als equipaments.

Parelles artístiques
Un voluntari, vinculat a l'art, i un usuari
del centre de salut mental, es consti-
tueixen en parella artística per crear
una obra en comú. El treball es desen-
volupa en diferents sessions en equipa-
ments públics com l'Ateneu, el Museu
d'Art de Cerdanyola o el Casal de Joves.
L'objectiu és, segons el gestor de casos
del programa de serveis individualitzats
de zona del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, Pedro González, "fer que la per-
sona pugui tornar a gaudir, a agafar

confiança en el seu entorn i establir lla-
ços". En definitiva, es tracta de relacio-
nar-se, gaudir i vincular-se amb els es-
pais comunitaris. 
Més enllà de l'intercanvi de coneixe-
ments artístics, l'experiència "suposa
un gran aprenentatge personal", se-
gons la regidora de Promoció de la
Salut, Elvi Vila, la qual defineix La
Mirada de l'altre com a "un programa
integrador, cohesionador i de millora
personal".
A Catalunya, 1 de cada 6 persones de-
clara que pateix problemes d’ansietat o
depressió. En els últims anys s'ha pro-
duït un increment de la demanda
atesa. Segons dades de l’any 2015,
més d’un milió de catalans van consul-
tar l’atenció primària per un problema
de salut mental. L'Organització Mundial
de la Salut també manifesta que 1 de
cada 4 persones patirà algun tipus de
trastorn mental al llarg de la seva vida. 
Aquestes dades posen de manifest la
importància de la problemàtica i la ne-
cessitat d'abordar-la des de diferents
vessants, no només sanitàries sinó
també socials. Es requereix, segons la
infermera del Servei de Promoció de la
Salut de l'Ajuntament, Eva Ozcoz, d'una
intervenció comunitària i el projecte La
Mirada de l'altre n'és un bon exemple

perquè implica "obrir espais, obrir pro-
fessionals i obrir persones" a una inicia-
tiva que ajuda a "guanyar en seguretat,
autoestima i estabilitat".

La lluita contra l’estigmatització és un
altre dels objectius del programa La
Mirada de l’altre. Es busca visibilitzar i
no amagar; es busca integrar i no nor-
malitzar; es busca, en definitiva, parlar
de drets de ciutadania. I això s’aconse-
gueix, segons el gestor de casos José
Madrid, “donant oportunitats a les per-
sones per fer coses noves”, compartint
projectes comuns i establint “relacions
entre iguals” d’enriquiment mutu.    

Mirant a l’altre; mirades còmplices
Miguel Ángel i Òscar són parella artís-
tica. Tots dos preparen una pintura que
té, segons ells mateixos expliquen, un
clar missatge: “la gent s’obre a la gent i
et dóna la seva mà”. Per als dos,

L’Ajuntament de Cerdanyola i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu organitzen, per segon any,
un projecte d’integració social fent servir l’art com a eina de cohesió i visibilització

A través de l’art, el programa La Mirada de l’altre assoleix l’objectiu d’integració i cohesió

1 de cada 4 persones
patirà algun tipus de

trastorn mental al llarg
de la seva vida

Ajuntament i Sant Joan
de Déu treballen per
evitar els estigmes i
etiquetes en la salut

mental
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Reportatge

aquesta ha estat una experiència posi-
tiva de la que han après i han gaudit
molt.
Bea i Víctor treballen junts en una sèrie
de fotografies que narrarà una “història
vista a través d’una porta, des de fora a
dins”; una porta que esdevé una sor-
tida fent servir l’art com a un instru-
ment terapèutic.
També per a Carmen l’art, i aquest pro-
grama en concret, li han demostrat que
tot es supera. “La clau està a les nos-
tres mans. Podem agafar la porta de
l’obscuritat o bé passar a la realitat i,

per aconseguir-ho, tenim als professio-
nals que ens ajuden”, explica Carmen
que amb Sergi han fet una parella artís-
tica en la disciplina d’enquadernació. 
Miguel Ángel i Òscar, Bea i Víctor,
Carmen i Sergi... són tres de les 9 pare-
lles que s’han constituït en la segona
edició de La Mirada de l’altre. Cada pa-
rella s’especialitza en una disciplina di-
ferent: pintura, escultura, fotografia,
escriptura, còmic i enquadernació, en-
tre d’altres propostes. Tots ells es tro-
ben des del passat estiu de manera pe-
riòdica en un equipament de la ciutat

per treballar conjuntament una obra ar-
tística. 
Els seus treballs, que es podran veure
exposats públicament a inicis d’any,
estan carregats de simbolisme i també
d’optimisme. “La pintura em fa con-
nectar amb la vida”, “he après molt i el
trobaré a faltar”, “la Mirada de l’altre
ha estat una porta per a mi”, “volem
seguir avançant i fent coses junts”...
són alguns dels missatges dels prota-
gonistes d’aquesta experiència que,
segons els organitzadors, vol tenir con-
tinuïtat. 

EEllss  iinniicciiss  ddee  ‘‘LLaa  MMiirraaddaa  ddee  ll’’aallttrree’’
La petició d’una sala a l’Ateneu
per poder fer una trobada entre
famílies, persones amb diag-
nòstic i professionals gestors de
casos va ser la llavor del pro-
jecte a la ciutat. 
Després de diverses reunions
entre representants de
l’Ajuntament i el Parc Sanitari
Sant Joan de Déu, l’any 2016 es va deci-
dir dur a terme, per primera vegada,
aquesta iniciativa pionera, coincidint amb
el Dia Internacional de la Salut Mental, al
mes d’octubre. El programa l’impulsava,
a més de les dues institucions,
l’Associació ActivaMent i l’Associació
d’Artistes Plàstics de Cerdanyola. 

En aquesta primera edició participaven
11 parelles en les disciplines de pintura,
collage, mosaic i grafitti. Una de les cu-
riositats a destacar és que enguany s’ha
establert un nexe d’unió entre ambdues
edicions a través d’una de les parelles
que es va establir l’any passat, que ha
continuat amb els seus lligams més en-

llà del programa i que ho ha fet
també en aquesta segona edi-
ció amb una proposta musical
de la que es podrà gaudir en la
presentació de les obres artís-
tiques durant el primer trimes-
tre del 2018. I és que, fruït del
treball d’aquestes parelles,
s’ha construït un calaix fla-

menc que ben aviat es podrà escoltar
com sona.
La Mirada de l’altre continua fent camí i
obrint portes a la ciutadania... i ho fa des
de la voluntat d’integració i cohesió i
trencant estigmes que res tenen a veure
amb la realitat de les persones que cons-
tituïm i construïm la societat. 

En aquesta edició s’han constituït 9 parelles en diferents disciplines artístiques
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La Serra de Collserola va néixer com a
un espai forestal a preservar en el Pla
General Metropolità de 1976 establint la
base del futur Pla de Protecció, aprovat
l’any 1987 amb la creació del Patronat
Metropolità del Parc, del qual en forma-
ven part les 9 poblacions amb terme mu-
nicipal a la serra.
Els inicis d’aquest pla, recorda el direc-
tor-gerent de l’actual Consorci del Parc
de Collserola, Marià Martí, no van ser fà-

cils. “Hi havia moltes friccions”, segons
Martí, i dificultats per fer una gestió uni-
ficada cada ajuntament amb les seves
competències delegades. Aquesta nova
administració va ser rebuda amb una
certa recança però passats els anys el
director assegura que es van superar les
traves i es va acabar harmonitzant la
gestió.
Marià Martí fa una valoració molt posi-
tiva del Pla perquè ha estat una eina útil

que encara avui en dia es fa servir, mal-
grat la necessitat de revisió. De fet,
Martí considera que si Collserola ha es-
tat declarada com a Parc Natural ha es-
tat en bona part gràcies a la preservació
que ha garantit aquest Pla.
Es preveu que al gener de 2018 es pugui
presentar a debat i participació ciuta-
dana el primer esborrany d’un nou Pla
de Protecció en el que s'està treballant
en aquests moments.

El Pla Especial de Protecció de la
Serra de Collserola fa 30 anys
Cerdanyola és un dels 9 municipis que formen part del Parc Natural que té més de 8 mil
hectàrees. Collserola comptarà aviat amb un nou Pla de Protecció que està en redacció

El procés que està seguint el Parc de l’Alba
consta de diverses fases. En primer lloc,
s’ha realitzat tot un conjunt d’entrevistes
en profunditat a diversos experts en els
camps de l’arquitectura, la gestió mediam-
biental, les mateixes associacions veïnals
o amb el mateix alcalde de la ciutat.
El següent pas és la presentació de cinc
taules obertes i que ja es va iniciar el 14 de
novembre fins al proper 19 desembre, on
es tractaran temàtiques que afecten a to-
thom, un espai que s’espera serveixi per
debatre i compartir opinions.
Aquestes taules són de Mobilitat, per po-
sar en context la mobilitat, els accesos, en-
trades i sortides del Parc; d’Abocadors, pel
debat de la gestió de residus; d’Impacte
Socioeconòmic, per debatre les possibili-
tats econòmiques i l’impacte que generarà
el nou parc; de Model Urbà, per discutir les

finalitats urbanes del territori, així com de-
batre un model urbà sostenible i, final-
ment, una taula de Grups Municipals: la
qual aplegarà tots el portaveus dels grups
municipals.

Un procés participatiu que vol pretendre
que aquesta part de la ciutat que es cons-
truirà novament sigui una més de
Cerdanyola i que la ciutadania la senti com
a seva.

El futur del Centre Direccional 
s’obre a la consulta ciutadana
El Parc de l’Alba ha iniciat una consulta per començar a redactar un nou planejament del
Centre Direccional per definir les zones verdes, espai residencial, comercial...

Imatge virtual d’una de les propostes de desenvolupament que s’havien fet en l’àmbit de la Plana del Castell



El Poblat Ibèric ha acollit una campanya
d'excavacions que ha servit per aprofundir
en la història del poblat en les seves prime-
res fases, entre la primera meitat del segle
V aC i finals del segle VI aC.
En la campanya han participat una dot-
zena de persones entre arqueòlegs, auxi-
liars i estudiants. S'ha treballat dins del
mateix perímetre del poblat així com a l'es-
planada adjacent al camp de sitges amb
l'objectiu de preparar el terreny per a la fu-
tura aula didàctica, encara en projecte.
El director de les excavacions, Joan
Francès, destaca la importància històrica
de les troballes ja que el Servei de
Patrimoni ha estat molts anys excavant
sense localitzar nivells tan evidents d'a-
questa època. Francès també ressalta el
descobriment d'una cabana, encara per
datar, que podria ser medieval.
Gràcies a la campanya han aparegut cinc
noves sitges que van del segle III aC a mit-
jans del segle I aC. Les fosses són d'una
gran fondària, arribant als 4 metres, el que
ha dificultat els treballs. 

Material recuperat
El jaciment és d'una gran riquesa material i
en cada campanya s'aconsegueixen ex-

treure milers de fragments d'objectes de di-
ferents etapes. En aquesta ocasió, Francès
destaca com a singulars un punxó per es-
criure en les tauletes de cera o una arracada
del segle VI aC. Aquest, però, no serà l'únic
material que s'incorpori al fons del museu ja
que, un cop finalitzades les excavacions, els
treballs continuen netejant el material i re-
muntant les peces més destacades. 
A Ca n'Oliver s'han inventariat més de mig

milió de fragments de ceràmica. Tot aquest
material es dibuixa i es redacta una memòria
on es recull tota la documentació, inventaris,
fotografies... és una feina, segons el director,
de mesos i anys. 
La campanya d'excavacions està emmar-
cada en el projecte quadriennal Ca n'Oliver,
un centre aristocràtic de la laietana central
(550-50 aC), finançat per l'Ajuntament i la
Generalitat.
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Les excavacions a Ca n’Oliver permeten
redescobrir les primeres fases del poblat

Un moment dels treballs d’excavacions al Jaciment del Poblat Ibèric de Ca n’Oliver durant la darrea campanya

El Servei de Patrimoni ha realitzat una nova campanya d’excavacions al Poblat Ibèric
emmarcada en el projecte ‘Ca n’Oliver centre aristocràtic de la laietana central’

El CIAC (Consell d'Infants i Adolescents de
Cerdanyola) ha començat un nou curs
amb la seva constitució. 130 alumnes de
5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO han es-
tat escollits pels seus companys i com-
panyes per a representar-los. La regidora
d'Educació, Elvi Vila, va presidir la sessió
plenària i va fer la primera petició als con-
sellers i conselleres; els va encarregar en
nom de l'Alcalde, fer la rebuda dels Reis
d'Orient.
Per dur a terme aquesta tasca, el Consell
va crear la comissió 'Cavalcada de Reis'.
Els consellers i conselleres que formen
part d'aquesta organitzaran la rebuda als
Reis d'Orient. També està previst que ela-
borin una invitació per a l'alumnat de 6è
de primària convidant-los a participar a la

Cavalcada amb uns fanalets custodiant
els Reis.
Durant el Consell d'Infants i Adolescents

també es van crear dues comissions més:
'Fonts i parc Cordelles: triem' i
'Secundària... treballem plegats'.

Primera sessió del curs del Consell
d’Infants i Adolescents (CIAC)
130 nous consellers i conselleres de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO es van reunir a la
sala de Plens en una sessió presidida per la regidora d’Educació, Elvi Vila

Consellers i conselleres del Consell d’Infants i Adolescents de Cerdanyola 2017-2018
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Ciutat

Cada vegada amb més força s'estén la
idea de que durant les festes de Nadal és
important "no tirar la casa per la finestra"
i deixar-se endur per la febre consumista.
Es pot gaudir d'uns dies festius, alegres,
tranquils o bulliciosos, segons vulgui
cada persona i les seves circumstàncies,
però sempre mantenint el sentit de ciuta-
dania amb un consum responsable, cen-
trat en allò que necessitem de veritat,
sense excessos. 
Cal reflexionar abans d'adquirir qualsevol
cosa i fer un ús racional dels serveis dels
que disposem. També regir-nos per un cri-
teri de proximitat, ja que com més a prop
s'hagi produït el bé de consum, més fo-
mentarem l'economia local. El comerç lo-
cal ofereix un ventall suficient com per fer
la despesa associada a les festes sense
haver de sortir de la nostra ciutat. A més,

l'Associació Cerdanyola Comerç i Serveis
programa activitats per fomentar i fer
més propers els avantatges i comoditat
que posen a l'abast dels seus veïns i veï-
nes. 

Joguines no sexistes
Durant el Nadal el consum de joguines
s’incrementa de manera substancial i
aquest és un bon moment per fomentar
el regal de jocs i joguines no sexistes. És
a dir, conscienciar les famílies que, en
qualsevol moment de l'any però especial-
ment en aquestes dates, la compra de jo-
guines s'hauria de fer de manera respon-
sable.
Es tracta d'interioritzar que, a través de
les joguines i els jocs, és possible trans-
metre patrons i models relacionals dels
homes i les dones basats en el respecte i

la igualtat d'oportunitats. Tot perquè el
món dels infants no es limiti a uns rols i a
uns determinats jocs i joguines pel fet
d'haver nascut nens o nenes.
Des d'aquesta perspectiva, s'han pres
mesures per fomentar que s'eduqui els
infants en el reconeixement de les seves
potencialitats, el respecte mutu i amb la
idea prioritària d'escollir les joguines
sense que es coarti la seva llibertat.
Les joguines no tenen sexe però són un
reflex del món que ens envolta, de la nos-
tra societat, i per això sovint se'ls atorga
un rol excloent. Són eines amb què els
nens i les nenes exploren, descobreixen i
adquireixen comportaments i actituds so-
cials i relacionals, que acabaran sent part
del seu bagatge com a persones, raó per
la qual tenen un paper tan singular i im-
portant en el seu desenvolupament.

Els carrers s’engalanen per Nadal creant un ambient càlid que convida a passejar per ells

Les dates nadalenques, sempre propícies a demostrar-nos afecte, solidaritat o germanor, han
de ser també un bon moment per reflexionar sobre un consum responsable i no sexista

Fem un Nadal solidari i de proximitat

Activitats nadalenques
A Cerdanyola l’encesa dels llums de Nadal
obre el mes de desembre buscant donar
una mica més de color a l'ambient que
amb els aparadors de molts comerços,
també vestits de gala, atorguen un caliu
especial als carrers. 
La pista de gel de Cerdanyola Comerç i
Serveis ens convida, al parc Xarau, a pas-
sar un Nadal sobre patins fins després de
Reis en una activitat amb èxit segur i ja
consolidada entre la ciutadania que omple
cada dia el parc Xarau per tastar el fred i la
diversió. 
També la Fira de Nadal amb parades de
productes típics nadalencs, des de l’artesa-
nia a la decoració, es torna a instal·lar du-
rant aquests dies a la plaça de l’Abat Oliba.

La campanya Una nit d’Il·lusió per a
Tothom busca que cap nena i nen de la
ciutat es quedi sense somriure per Reis i
la resposta sempre és imponent: escoles,

entitats veïnals, culturals, cíviques, espor-
tives, comerços, locals d’hostaleria, em-
preses i molts particulars es bolquen en
una iniciativa que organitzen Ajuntament i
Creu Roja. la campanya beneficiarà prop
de 400 nenes i nens de més de 250 famí-
lies de Cerdanyola, tal i com ha passat els
darrers anys. L’Ateneu i la Creu Roja són
els escenaris principals, però no els únics,
de recollida de llibres i joguines –noves,
no bel·licistes ni sexistes i que promoguin
el joc d’habilitat i cooperació- que es re-
partiran a infants fins als 12 anys.

L’encesa de llums marca l’inici del Nadal

Consulta les activitats a la
Revista de Nadal
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Inversió d’un milió d’euros al Mercat
Municipal de Les Fontetes
L’actuació comportarà modernitzar la llotja municipal i potenciar la seva centralitat. Els
treballs de reforma s’iniciaran a l’agost de l’any vinent i es perllongaran durant 8 mesos

Les actuacions previstes afectaran
als dos edificis que conformen el
mercat.  El projecte, fet per l'estudi
d'arquitectura AR 47, proposa fer
més permeable la llotja i obrir-la a la
plaça d'El Pla de les Alzines. Per això
es vol crear un gran porxo d'accés a
la plaça que actuarà com a element
destacat i que permetrà accedir a
una zona vestíbul, una part de la
qual a l'exterior de l'edifici i l'altra a
l'interior. Per fer-lo s'enderrocarà
una filera de parades actualment
sense ús i tapades amb una lona. El
vidre substituirà els tancaments d'o-
bra actuals. S'eliminaran els graons
i s'adaptarà a les persones amb  di-
versitat funcional una de les entra-
des.
Els treballs també comportaran ac-
tuar a les zones de les parades del
peix, impermeabilitzant el sòl i atu-
rant les filtracions que poden perju-
dicar l'estructura dels edificis. La re-
forma comportarà construir nous
lavabos, facilitant-ne l'accés i l'ac-
cessibilitat per a tothom.
El projecte contempla ressaltar les
característiques arquitectòniques

dels edificis, com ara les voltes de la
teulada, al temps que s'amagaran
les màquines existents permetent
una vista sense elements distorsio-
nadors. També es preveu millorar la
ventilació i la il ·luminació natural.

Agost del 2018
Els treballs de reforma del Mercat
Municipal de Les Fontetes s'inicia-
ran l'agost del 2018. Es començarà

amb les tasques més feixugues i que
necessiten el tancament de la llotja
durant un mes. La resta dels treballs
es faran coexistint amb la feina habi-
tual de la plaça.
L'actuació al Mercat Municipal com-
porta una inversió d'1 milió d'euros.
La previsió és que es faci en 8 me-
sos.
Els nous treballs completen els duts
a terme l'agost del 2016, quan es va
canviar la teulada de fibrociment de
la llotja municipal.

Els Mercats com a elements
de centralitat
L'alcalde Carles Escolà destaca la
feina feta fins arribar a la concreció
del projecte, gràcies al treball con-
junt entre les persones paradistes i
l'Ajuntament. Una tasca que ha de
permetre que el mercat "recuperi la
centralitat que ha de tenir". El presi-
dent de la junta de concessionaris,
Julià Puig, qualifica la remodelació
"com un projecte de futur molt im-
portant" per als paradistes. "És un
començament" per al present i futur
de la llotja "que no acaba aquí". 

Imatge de com quedarà el Mercat de Les Fontetes

Imatge del futur accés al Mercat de Les Fontetes
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Institucional

Optimitzar i millorar la recollida de vidre
dels establiments hostalers és l'objectiu
de la campanya que va iniciar
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i
Ecovidro a principis de novembre.
En una primera fase s’estan fent entre-
vistes als establiments d'hostaleria de
la ciutat per conèixer de primera mà els
seus hàbits i necessitats a l’hora de se-
parar els residus que generen.
L’objectiu és adequar els recursos exis-
tents per tal de donar un millor servei.
Per això els establiments que ho sol·lici-
tin rebran gratuïtament un recipient de
reciclatge per als envasos de vidre. A
més, els informadors de la campanya
explicaran com separar correctament el
vidre.

Incrementar el reciclatge del vidre
La campanya vol aconseguir un incre-
ment de la taxa de reciclatge de vidre

a la ciutat. Per això és clau abordar el
sector de l'hostaleria i la restauració,
un dels eixos sobre els quals treballa
intensament Ecovidrio, ja que en

aquest sector s’hi consumeixen prop
del 50% dels envasos de vidre d'un
sol ús que es produeixen a tot l’Estat
espanyol.

L’Ajuntament i Ecovidrio lideren una campanya per optimitzar la recollida de vidre dels
establiments hostelers

Treballant per incrementar el 
reciclatge de vidre a la hosteleria

En el sector de l’hoteleria i restauració es consumeix prop del 50% dels envasos de vidre 

Nou cartipàs del govern municipal

Laura Benseny s’ha fet càrrec de
Transparència i Bon Govern. També ha
assumit les Relacions Institucionals
amb l’Entitat Municipal
Descentralitzada  de Bellaterra i
Esports. En aquest darrer servei ha
substituït a Contxi Haro, que ara afegirà
a les seves responsabilitats, les de
Finances i Serveis Econòmics i
Contractació i Compres. Haro seguirà
portant també Seguretat Ciutadana,
Protecció Civil i Mobilitat, Promoció
Econòmica i Treball. 
El servei de Participació, fins ara a l’Àrea
d’Alcaldia, queda inclòs dins l’Àrea de
Polítiques Socials i l’assumeix Elvi Vila,
qui també encapçala Drets Civils,
Educació, Cultura i Serveis Socials. 
Ivan González seguirà al capdavant
d’Activitat Urbanística, Espai Públic i
Medi Ambient. I a més, serà el portaveu
del grup Compromís per Cerdanyola,
substituint en aquesta funció a Contxi
Haro.
L’Alcalde, Carles Escolà, seguirà liderant
directament  Relacions Institucionals,
Organització, Planificació Estratègica,
Serveis Jurídics i Recursos Humans.

L’entrada de Laura Benseny com a regidora del govern municipal, substituint 
a Maurici Jaumandreu, ha produït canvis en el cartipàs



Al llarg d'aquest any, el Museu d'Art de
Cerdanyola ha rebut diferents donacions. La
regidora de Cultura, Elvi Vila, va rebre les per-
sones donants que han cedit obres al MAC
per agrair "la seva generositat en despen-
dre's de peces tant preuades de les seves fa-
mílies". La donació que més ha donat a par-
lar, sobretot als mitjans de comunicació, és
la de la Maleta Buïgas gràcies al Rotary Club
de Cerdanyola. La maleta conté 182 plaques
de vidre amb fotografies i projectes de l'en-
ginyer Carles Buïgas.
Durant aquest any també hi ha hagut nom-
broses donacions de particulars. És el cas
d'Aurora Heras que ha donat 6 quadres del
pintor Pablo Sancho, entre els que destaca
un paisatge del Bosc d'Adam i Eva de
Cerdanyola de l'any 1934. A aquesta dona-
ció se li suma la d'Eduard Merino, que ha ce-
dit al museu un dibuix original de Joan Rebull
(company de Josep Togores) i 10 magnífics
esbossos de Mariano Andreu (gran amic
d'Ismael Smith). Maria Maymó Casamitjana
ha cedit al museu un retrat de Maria Maymó
Grau, primera dona de l'escultor Francesc
Juventeny. El retrat està datat del gener de

1925 i és una de les obres més antigues de
l'escultor.
La incorporació de mobles també ha estat
destacada. Elisabet Ramos i Conxita Soriano
han donat, en memòria de Remei Cariñena,
un moble mirall de rebedor de la Casa
Codorniu. Es tracta d'un moble modernista
amb marqueteria i llautó atribuït a l'escola de

Gaspar Homar. Isidre Grau ha cedit un bagul
que custodiava la seva família i que prové de
l'antiga Torre López, actual seu del MAC.
L'ebenista Josep Maria Aranda ha cedit un
moble secreter dels anys 30. I Joaquim
Compte Pibernat, en memòria de Joaquim
Compte Roux, ha donat un moble 'bargueño'
amb vitrall cloisonné obra de Frederic Vidal.

Durant aquest any, el museu ha rebut la Maleta Buïgas gràcies al Rotary Club de Cerdanyola
i també nombroses aportacions de particulars que han cedit obres

El Museu d’Art de Cerdanyola 
creix amb diverses donacions
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Nou període de
la Sala d’Estudi
Nocturn a la
Biblioteca
S'apropen els exàmens universitaris
del primer semestre, per aquest motiu
la Biblioteca Central de Cerdanyola
torna a posar a disposició de les per-
sones estudiants i ciutadania en gene-
ral que ho necessiti la sala d'estudi
nocturn. Aquesta sala tornarà a estar
habilitada a la planta -1 de la biblio-
teca del 8 de gener al 3 de febrer.
Entre aquestes dates es podrà fer ús
de la sala de dilluns a dissabte de
20:30h a 01:00h.
Per accedir-hi només caldrà presentar
el DNI per tal de poder fer un control a
l’entrada. Els usuaris de la sala d’es-
tudi nocturn disposaran de servei
d’estudi individual i de WIFI. Per a po-
der realitzar la connexió és imprescin-
dible disposar del carnet de persona
usuària de la biblioteca. Durant
aquest horari no s’oferirà servei de
préstec. 

L’acte, que es va realitzat al Museu d’Art de Cerdanyola,
també va servir per lliurar els Premis Nit Lab-MAC 2017

Presentació dels llibres 
guanyadors dels Premis Literaris

Els Premis Literaris, organitzats per la
Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Ajuntament de Cerdanyola, van presen-
tar els llibres guanyadors de la convocatò-
ria 2017. A l’acte van assistir-hi l’Alcalde,
Carles Escolà, la regidora de Cultura, Elvi
Vila, i el vicerector de Relacions
Institucionals i de Cultura de la UAB,
Carles Sánchez.
Els guanyadors dels Premis Literaris 2017
van ser Gabriel Martínez i Surinyac amb la
seva obra El foraster del Congost en la ca-
tegoria Premi de Novel·la Valldaura-
Memorial Pere Calders. Joan Calsina va
ser el guanyador del Premi de Poesia
Miquel Martí i Pol amb l’obra Entre tu i jo,
nosaltres. I Martí Romaní Picas va ser
guardonat amb el Premi de Narrativa Breu
Caterina Albert amb L’hora de la mort. 
L’acte també va servir per lliurar els
Premis Nit Lab-MAC 2017, que es va cele-

brar el 27 d’octubre. I també ha inclòs l’a-
nunci de les bases de la convocatòria dels
Premis Literaris 2018. El Mag Hausson va
amenitzar la cerimòniade lliurament del
premis.

La regidora de Cultura, Elvi Vila, acompanyada d’una representació de les persones i famílies que han fet donacions

Escolà i Vila amb els guanyadors del Premis Literaris 2017

Institucional
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Opinió

Desde el Partido Popular hemos reclamado en los últimos
años que Cerdanyola sea una ciudad cívica, segura y lim-
pia. En nuestro programa electoral de las últimas eleccio-
nes municipales, solicitábamos modificar las Ordenanzas
municipales y/o impulsar nuevas ordenanzas para dar res-
puesta a los actuales problemas generados por comporta-
mientos incívicos y actitudes vandálicas que están prolife-
rando en nuestro municipio.
LLaass  ccaauussaass  ddeell  iinncciivviissmmoo  ssoonn  uunnaass  oorrddeennaannzzaass  iinneeffiiccaacceess,,
llaa  ffaallttaa  ddee  eeffeeccttiivvooss  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  yy  llooss  ccoommpplleejjooss  ddeell
ggoobbiieerrnnoo  mmuunniicciippaall  aa  llaa  hhoorraa  ddee  aapplliiccaarr  llaa  lleeyy..
En este sentido, hheemmooss  iinnssiissttiiddoo  eenn  qquuee  eess  nneecceessaarriiaa  mmááss
PPoolliiccííaa  LLooccaall, con más presencia de agentes eenn  llooss  ddiiffee-
rreenntteess  bbaarrrriiooss  ddee  CCeerrddaannyyoollaa para hacer cumplir las orde-
nanzas y las leyes y garantizar el civismo y la seguridad
ciudadana.
QQuueerreemmooss un texto refundido de las diversas ordenanzas
municipales para conseguir uunnaa  oorrddeennaannzzaa  ddee  ccoonnvviivveenn-
cciiaa  eenn  CCeerrddaannyyoollaa  qquuee  iinncclluuyyaa  aassppeeccttooss  vviinnccuullaaddooss  aall  uussoo
rreessppeettuuoossoo  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo, que contemple clara-
mente aquellos comportamientos que se consideran incí-
vicos, endureciendo las sanciones y garantizando que los
incívicos y los gamberros no tendrán impunidad. DDeejjaannddoo
mmuuyy  ccllaarroo  qquuee  qquuiieenn  llaa  hhaaccee  llaa  ppaaggaa..  

“Quien la hace la paga”Carles, el belga

Los españoles asistimos estupefactos a la última función de Carles
Puigdemont: su huida a Bélgica tratando de internacionalizar un procés
que ya ha fracasado, y que ha recibido además el sonoro portazo de la
Unión Europea y de destacados líderes internacionales.
Desde Cerdanyola estamos pendientes de otro Carles, en este caso nues-
tro alcalde, que ha tenido a bien acompañar al naufragado expresident en
su periplo junto a otros alcaldes separatistas para extender los dogmas y
mentiras del nacionalismo acerca de España y su realidad política y social.
En el momento de escribir estas líneas, no sabemos con qué dinero se
ha pagado el viaje, pero en todo caso denunciamos el tiempo ingente
que ocupa el separatismo en la agenda del gobierno municipal. Ya lo vi-
mos en el pleno extraordinario e innecesario (celebrado el día antes del
ordinario) con el único objeto de aprobar dos mociones que buscaban
deslegitimar nuestro Estado Democrático y de Derecho y seguir ha-
blando sólo de lo que nos separa. Por ello, desde Cs decidimos donar el
importe de las dietas de ese pleno a fines sociales.
Pedimos a nuestro alcalde que deje de hacer de embajador del procés y
que se dedique a gobernar y a buscar el diálogo, en lugar de contribuir a
la división social entre “buenos” y “malos” y a gastar recursos y tiempo
públicos en el monotema. Nuestra ciudad tiene problemas más graves y
urgentes que los desvarios de un nacionalismo que nos está llevando a
las puertas de una recesión económica y a la fractura social. Nuestra ciu-
dad necesita un alcalde que gobierne para todos. Cataluña y Cerdanyola
merecen algo mejor. #MerecemosCs.

EEssppaaii  
ddeellss  

ggrruuppss  
mmuunniicciippaallss

Lo que no puede ser,
no puede ser y 

además es imposible

SSee  hhaa  eemmppeeññaaddoo  eell  AAllccaallddee  ddee  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd  eenn  ddee-
mmoossttrraarr  ddííaa  ttrraass  ddííaa,,  aaccttuuaacciióónn  ttrraass  aaccttuuaacciióónn  yy  ddiiss-
ccuurrssoo  ttrraass  ddiissccuurrssoo  qquuee  nnoo  mmeerreeccee  llaa  vvaarraa  ddee  AAllccaallddee..
Aunque sólo sea por la burda utilización que ha he-
cho de ella los últimos tiempos, secundando actos
partidistas a los que jamás debería haber acudido
con un símbolo que lo es de la Alcaldía y no del
Alcalde, aunque imagino que para quien nunca lo ha
diferenciado, está vez tampoco lo ha tenido en
cuenta.
EEss  uusstteedd,,  sseeññoorr  EEssccoollàà,,  aallccaallddee  ddee  ttooddooss  llooss  cciiuuddaaddaa-
nnooss  yy  llaa  vvaarraa  qquuee  uusstteedd  ppaasseeaa  eenn  aappooyyoo  aall  ““pprrooccééss””
ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddee  EEssppaaññaa,,  ttaammbbiiéénn  lloo  eess  ddee  ttooddooss. De
los independentistas y de los que no lo somos. Pero
poco parece importarle a usted lo que significa hacer
las cosas obviando la pluradidad del municipio que
usted intenta, y digo intenta, gobernar. 
Jamás debió ser Alcalde y la ciudad lo pagará, porque
lo que no puede ser no puede ser, no puede ser y
además es imposible.
PPoorr  cciieerrttoo,,  uunnaa  úúllttiimmaa  ccoossaa,,  ssii  qquuiieerree  iirr  uusstteedd  aa
BBrruusseellaass  aa  aappooyyaarr  aa  PPuuiiggddeemmoonntt  ssee  lloo  ppaaggaa  uusstteedd  yy
nnoo  vviiaajjee  ccoonn  eell  ddiinneerroo  ddee  llaass  aarrccaass  ppúúbblliiccaass  ccoommoo  hhaa
hheecchhoo..

Cada grup municipal amb representació al ple dis-
posa 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.



Responent als reptes
per sortir endavant

L’aspiració majoritària del poble català de decidir lliure-
ment el seu futur ha estat contestada amb una repressió
injustificable per part del govern del PP, amb el suport de
C’s i el PSC. Lamentablement aquest bloc monàrquic ha
superat tots els límits en iniciar el desmantellament de les
institucions d’autogovern amb l’article 155 i els empreso-
naments polítics.
L’exemplar mmoobbiilliittzzaacciióó  ssoocciiaall ha estat fins el moment el
major escull que s’han trobat davant aquesta ofensiva. En
aquest mateix sentit, la restitució del govern i la construc-
ció de la República Catalana passen avui també per la mo-
bilització a les urnes el 21 de desembre. Des del CxC ddoo-
nneemm  ssuuppoorrtt  aa  llaa  CCUUPP-CCCC  ii  eenn  ddeemmaanneemm  eell  vvoott, ja que
aquesta és la proposta que millor defensarà al Parlament
tant els drets nacionals de Catalunya com les qüestions
socials que ens fan país.
Amb voluntat de ser part de les solucions, el CxC continua-
rem treballant per la gent. La important passa donada en
el ple municipal d’octubre, que encamina la rreessoolluucciióó  ddeell
pprroobblleemmaa  ddee  ll’’eemmpprreessaa  mmiixxttaa  CCeerrddaannyyoollaa  AAppaarrccaa sense
perdre el servei i minimitzant els costos per l’Ajuntament,
n’és una mostra palesa d’aquesta voluntat.

Tornarem a votar,
tornarem a vèncer

Gràcies a tothom que defensa la democràcia a les esco-
les. Sembla mentida però encara cal fer-ho, i caldrà du-
rant una bona temporada. Gràcies per deixar la comoditat
de casa vostra després d'un dia de feina o d'estudi o de la
responsabilitat que sigui, perquè la dignitat no es defensa
des del sofà. Gràcies per sortir al carrer, al balcó, o davant
l'ajuntament quan ens han privat d'un govern legítim i d'u-
nes institucions democràtiques.
Gràcies per mantenir l'orgull encès com una flama, al
fons del cor, quan els sentiments ens desborden de veure
innocents a la presó. Si, diguem-ho ben alt, avui Espanya
no respecta la democràcia i accepta animosament els
presos polítics. 
Ara, enmig del cop d'estat, l'aplicació de l'article 155 CE,
ens convoquen il·legítimament a unes eleccions el 21D.
No ens fa por el feixisme, menys ens espantaran les ur-
nes. Hi anirem a fer-ne el referèndum que el Govern ens
negava i el guanyarem. Recuperarem un govern legítim i
seguirem intentant fer efectiva una República sense tren-
car un plat, sense amenaçar ningú, i respectant com sem-
pre totes les altres opcions polítiques com voldríem que
es respectés la nostra i, evidentment, no es fa.
Ens veiem pels carrers. Ens veurem un altre cop a les ur-
nes.

21D, moment d’escollir:
República o 155

Aviat farà un mes que el Parlament, obeint el mandat del
Referèndum de l’1 d’octubre, va proclamar la República cata-
lana. Fins llavors l’Estat havia actuat amb la força represora de
la Policia Nacional i de la Guardia Civil a cops de porra el mateix
dia del Referèndum, causant més de 1000 ferits. I havia tancat
injustament els dirigents de l’ANC i d’Òmnium a la presó de
manera preventiva per tal de minar-nos la moral col·lectiva. 
El que va pasar però, la darrera semana d’octubre, al s. XXI, no
té nom. L’Estat, governat pel PP -amb la complicitat del PSOE i
de C’s- havia decidit aplicar l’article 155 de la Constitució fos
com fos. I va amenaçar al Govern català d’utilitzar la força mili-
tar concentrada a Saragossa contra la població civil que havia
decidit concentrar-se al voltant del Parlament per defensar pa-
cíficament les institucions catalanes. Arribats a aquest punt
d’un Estat embogit, extralimitant-se en les seves pròpies lleis i
vulnerant els drets humans de manera flagrant, el President i
el Govern català van decidir internacionalitzar el conflicte a la
capital d’Europa. La resposta va ser empresonar la meitat dels
consellers i convocar eleccions al Parlament el dia 21D (fruit
de les pressions europees). 
AAqquueesstteess  eelleecccciioonnss  ssóónn  uunn  pplleebbiisscciitt  ccllaarr::  RReeppúúbblliiccaa  oo  rreennddiicciióó,,
ffuuttuurr  eessppeerraannççaaddoorr  oo  rreettoorrnn  aall  ppaassssaatt; recuperar el govern legí-
tim de l’exili i de la presó o abandonar aquells que van escoltar
les peticions del poble català i les van fer seves. Tu decideixes.

El futur de Catalunya

Desprès de tants dies de constants sacsejades cap a
tots cantons, cal parlar de serenor i  tranquil·litat po-
lítica. L’espai polític de Catalunya en Comú ha estat
serè, defensant les mateixes postures dia rere dia.
Quines són aquestes postures? Que el referèndum
pactat i acordat és imprescindible i aglutinador de
consensos, que hi ha aspectes molt importants que
s’estan deixant de banda, com la corrupció de par-
tits que es tapen amb les banderes o l’atac constant
al nostre estat de benestar, o dit en plata, a les reta-
llades que es continuen donant. 
El 21-D ens juguem un bon govern a la Generalitat
que es dediqui a recosir tota l’estripada que s’ha fet,
un govern que treballi per a que el centre de les deci-
sions siguin les persones i la millora de la seva vida.
Ha de treballar activament per a reduir l’atur i la pre-
carietat. Ha de cercar la suma i no pas la divisió, ha
d’aconseguir el consens i tornar la democràcia.
Confiem en la maduresa política de la societat cata-
lana i, per descomptat, de la cerdanyolenca també.
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Cerdanyola diu #Alcem-nos 
contra les violències masclistes
L’acte central de la campanya del 25N va reunir a la plaça de l’Abat Oliba un gran nombre
de persones que van participar en la flash mob #Alcem-nos

L’Alcalde llegint part del Manifest del Dia Internacional contra les Violències Masclistes

Institucional

El programa Espai Explorer consisteix en  fa-
cilitar el desenvolupament de la idea de ne-
goci presentada pels participants a través de
formació, mentoria, assessorament i networ-
king.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a tra-
vés del Servei Municipal de Treball i
Promoció Econòmica, hi participa. Explorer
és una iniciativa en xarxa que compta amb el
suport d'universitats de tot el país i amb la
col·laboració i participació activa de més de
150 institucions públiques i privades com la
Fundació EY, Indra, Secot i Netberry.
En l’edició d’aquest any, els joves inscrits po-
dran relacionar-se amb altres d’arreu del
món i guanyar projecció internacional,  gene-
rant noves oportunitats per les seves star-
tups en un entorn obert digital i col·laboratiu.
El programa està impulsat  pel Banc
Santander i dirigit per CISE (Centro

Internacional Santander Emprendimiento).
Les inscripcions es poden fer a
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/ o
bé adreçant-se al Servei Municipal de Treball
i Promoció Econòmica  (Masia de Can
Serraperera).
El programa té una durada de cinc mesos,
durant els quals els joves inscrits reben for-
mació d’experts professionals d’arreu de
l’Estat. Posteriorment es valora  el millor pro-
jecte presentat a Cerdanyola del Vallès i el
guanyador obté un premi que consisteix en
un viatge a Silicon Valley, on participaran en
fòrums de finançament, assessorament en
internacionalització i contacte amb inver-
sors. A la seva tornada, competirà amb els
millors projectes de tot l’Estat per una dota-
ció econòmica de 30.000, 20.000 i 10.000
euros que podran utilitzar en el desenvolupa-
ment del seu negoci.

Està oberta la convocatòria per inscriure’s al programa Explorer, antic Yuzz, per a joves
emprenedors i emprenedores 

El ‘Yuzz Cerdanyola’ evoluciona i es
converteix en ‘l’Espai Explorer’

La flash mob va acabar mostrant cartells amb el lema ‘Alcem-nos’

Un any més, Cerdanyola es va ‘alçar’ en
contra de les violències masclistes. El
mateix 25 de novembre, la plaça de
l’Abat Oliba va ser l’escenari d’una flash
mob encapçalada per l’Escola de Dansa
Somnis i en la què van participar un
nombrós grup de persones sota el lema
‘#Alcem-nos contra les violències mas-
clistes’. L’acte també va comptar amb la
lectura del manifest, que començava
destacant que “la violència masclista no

és un problema de les dones. És un pro-
blema de tothom, tots i totes”.
El col·lectiu de joves i de la gent gran es
van implicar de forma especial aquest
any. La gent gran va participar de forma
molt activa  en la flash mob i també ela-
borant llaços contra la violència. D’altra
banda, des del Casal de Joves es va orga-
nitzar el Block Party Cerdanyola amb dife-
rents concerts, breakdance i l’eleboració
d’un graffiti participatiu al mur del casal. 

Petjades vermelles
Dins els actes també està programat
que es realitzin petjades vermelles
pels carrers i places de la ciutat amb
els noms i les edats de les dones as-
sassinades aquest 2017 a l’Estat es-
panyol.

Accés a la pàgina Facebook
Dones Cerdanyola
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L’impost de vehicles de traccció me-
cànica 2018 ha incorporat algunes
modificacions encaminades a poten-
ciar l’ús de vehicles menys contami-
nants. L’any vinent els vehicles clas-
sificats com a ‘zero emissions’
gaudiran d’una bonificació del 75%
de la quota anual de l’impost. La bo-
nificació per als vehicles híbrids
classificats com a ‘eco’ serà del
60%. I la resta de vehicles ‘eco’ (ex-
cepte els híbrids) tindran un des-
compte a la quota del 40%.

Vehicles clàssics
A més, l’ordenança també recull que
gaudiran d’una bonificació del 50%
els vehicles considerats històrics i
els vehicles clàssics de més de 25
anys d’antiguitat. En aquest darrer
cas, la persona titular ha de tenir un
altre vehicle que tributi i presentar
un certificat d’un club o entitat rela-
cionada amb vehicles declarats his-
tòrics que acrediti les característi-
ques i autenticitat del vehicle del
qual se’n sol·licita la bonificació.

El govern aposta per l’ús dels deno-
mitats ‘vehicles nets’ amb l’objectiu
de col·laborar en la reducció de la
contaminació i la dependència del
petroli. 

Pla d’Actuació Municipal
Amb l’aprovació definitiva de la mo-

dificació de l’ordenança fiscal regu-
ladora de l’impost sobre vehicles de
traccció mecànica, el govern com-
pleix amb l’objectiu recollit al Pla
d’Actuació Municipal (PAM) 2015-
2019 d’estudiar i aplicar mesures
per disminuir la contaminació al mu-
nicipi.

L’impost de vehicles bonificarà 
els que menys contaminen
El ple d’octubre va aprovar de forma definitiva l’ordenança de l’impost de vehicles per al
2018. Aquest premia els vehicles híbrids i els classificats com a ‘zero emissions’ i ‘eco’

Els vehicles híbrids i els classificats com a ‘zero emissions’ i ‘eco’ es veuran beneficiats amb el nou impost 

Institucional



Festa de Tardor Sant Martí

Cerdanyola en imatges

Bicicletada dels Camins Escolars Notícia al
Cerdanyola.info

Galeria fotogràfica
al Facebook del
Cerdanyola.info



Aplec de Sant Iscle

Les Milles

Galeria fotogràfica 
al Facebook 

Ajuntament Cerdanyola

3 Hores Resistència BTT Notícia amb 
vídeo al

Cerdanyola.info

Notícia amb 
vídeo al

Cerdanyola.info
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Fem Memòria

L'Església Vella de Sant Martí està en la
darrera fase de restauració a través d'un
pla d'ocupació amb sis pintors, un fuster i
un picapedrer que han permès recuperar
el campanar i enllestir la decoració inte-
rior de l'església. Les actuacions de recu-
peració de l'Església Vella de Sant Martí
van començar al 1990 i han estat en part
possibles gràcies a la implicació del
Servei Municipal d'Ocupació i Empresa
que ha contractat, mitjançant plans d'o-
cupació, a especialistes de diversos oficis
que estaven a l'atur i que així han pogut
oferir els seus serveis per recuperar una
part important del nostre patrimoni, res-
catant un dels edificis emblemàtics de la
ciutat.
En la darrera fase d'actuacions s'estan
realitzant treballs de decoració amb pin-
tures amb imitacions a marbre amb pig-
ments naturals, un treball minuciós i com-
plicat per la manca de referències. També
s'han instal·lat envans de pladur als late-
rals per evitar les humitats. Finalment
s'ha procedit als treballs de reintegració
d'una llosa que cobria el vas familiar de
Gabriel Fatjó dels Xiprers i Llobet (1634-
1699), la seva dona Paula Traval i els
seus fills. Es tracta d'una de les diverses
lloses que cobririen la tomba situada a la
banda esquerra de la nau prop de l'en-
trada i que cal datar a inicis del segle
XVIII. 
Cal destacar la figura dels operaris que
han anat desfilant per l'Església Vella de
Sant Martí en els diferents plans d'ocupa-
ció, aturats de la nostra població que dig-
nifiquen els oficis amb un mestratge difí-
cil de trobar en l'actualitat, treballant amb

veritable passió i fent seva una creació
que perdurarà anys per a gaudi de tota la
ciutadania i de la que podran presumir
amb orgull. La iniciativa dels Plans
d'Ocupació està finançada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i cofinançada
per l’Ajuntament, i completen el doble ob-
jectiu d'embellir la ciutat i lluitar contra
l'atur.
Els oficis que han intervingut en la rehabi-
litació interior han estat els de pintor, ofi-
cials de paletes, operaris de construcció,
electricistes, guixaires, pladuristes, pica-

pedrers, fusters i soldadors. Les actua-
cions realitzades s'han fet a través del
desenvolupament de dues Escoles
Tallers, una Casa d'Oficis i tres Plans
d'Ocupació.

El paper del Servei de Patrimoni
El Servei de Patrimoni ha estat indispen-
sable per concretar el projecte de restau-
ració, que ha estat el més fidel possible a
l'edifici originari. Les actuacions comen-
çaven l'any 1990 després d'anys d'aban-
donament del recinte, que fins i tot havia
estat adquirit per l'Ajuntament amb la
idea d'enderrocar-lo per ampliar el ce-
mentiri. Els treballs de restauració interior
parteixen del projecte del 2005 redactat
pel Joan Albert Adell i els tècnics munici-
pals han anat concretant el projecte deco-
ratiu a partir de la documentació recupe-
rada. Una restauració que ha estat el més
fidel possible gràcies a la inestimable
tasca fotogràfica de José Rodríguez
Urbano, que va prendre imatges just
abans que es comencés a picar tot l'inte-
rior amb la idea de netejar-lo, permetent
rescatar per a la memòria les característi-
ques cromàtiques de l'interior.
L'església va estar en funcionament fins a
principis del segle XX, quan el culte es va
traslladar a la nova església parroquial al
centre de la vila. La restauració permetrà
recuperar l'ús de l'Església Vella de Sant
Martí, per un banda com a peça viva de
patrimoni que s'obre a una ciutadania
que així s'apropa al seu passat i per altra
banda, com ja s'ha fet en alguna ocasió,
com equipament cultural singular on en-
cabir activitats.

L’Església Vella de Sant Martí enfila 
la darrera fase de restauració
Les actuacions a l’Església Vella de Sant Martí van començar al 1990 i han permès
recuperar un edifici del segle XVI que havia patit l’embat del temps i amenaçava ruïna

Els  darrers  treballs  de  restauració  van  centrar-sse  en  la  decoració  amb  pintura L’Església  Vella  de  Sant Martí  es  troba  en  el  recinte  del  Cementiri  Municipal

Un edifici del
segle XVI

La primera església de Cerdanyola dedi-
cada a Sant Martí de Tours es va edificar
al segle XI a Collserola, prop de la masia
de Can Coll. Al segle XVI els pagesos de la
zona van proposar construir una nova es-
glésia a la plana, obra encarregada a
Pere Pomes, qui va aprofitar les pedres
de l'antiga església romànica.
L'església fou edificada el 1594 i entre
1795 i 1799 es van realitzar les obres de
la sagristia i de les campanes. Durant la
Guerra Civil va ser utilitzada com a lloc
d'afusellament d'anarquistes víctimes de
la repressió stalinista.
El 1946 l'Ajuntament va comprar l'esglé-
sia i el 1990 es va trobar a la volta de
sota del cor un dels conjunts de pisa i te-
rrissa dels segles XVI i XVII més impor-
tants de Catalunya. 
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Servei Municipal

L'Oficina Local d'Habitatge de
Cerdanyola centralitza totes aquelles in-
formacions relacionades amb l'habi-
tatge. 
La ciutadania, de forma ràpida i cò-
moda, es pot adreçar per informar-se i
assessorar-se sobre qüestions relatives
a l'habitatge protegit, a la rehabilitació, a
l'habitatge d'emergència social i al llo-
guer social o assequible mitjançant la
borsa del programa de mediació de llo-
guer socials, així com també tramitar els
diferents ajuts i subvencions en curs.
L'oficina posa a disposició de la població
el programa de mediació per al lloguer
social. Mitjançant aquest programa els
propietaris i els llogaters disposen d'una
plataforma que dóna resposta a l'oferta i
la demanda d'habitatge i que compta
amb la garantia de l'administració pú-
blica. Els immobles es posen en lloguer
a un preu per sota del de mercat, fent el
seguiment de la relació contractual i
aportant seguretat i professionalitat a
propietaris i a llogaters. En el cas dels
propietaris, a aquests se’ls ofereix de
manera gratuïta: assessorament, redac-
ció, formalització i seguiment dels con-
tractes, assegurança multirisc, assegu-
rança de caució, cobertura
d'impagament mitjançant avalloguer
(fins a 6 mensualitats) i ajuts de rehabili-
tació.

Tramitació d’adjuts
Mitjançant l'Oficina els ciutadans també
poden sol·licitar ajuts relacionats amb
l'habitatge, en concret: renda bàsica d'e-
mancipació, prestacions econòmiques
d'especial urgència, subvencions per al
pagament del lloguer i subvencions per
al pagament del lloguer a col·lectius es-
pecífics. Aquests són ajuts a fons perdut
per fer front al pagament del lloguer de
les unitats de convivència que tinguin in-
gressos baixos o moderats, a qui el cost

de l'habitatge pot situar en risc d'exclu-
sió social residencial.
Per tal de fer efectiu el dret a accedir a
un habitatge digne, l'Ajuntament ha re-
gulat uns criteris mitjançant els quals
aquelles famílies i persones que es tro-
ben en una situació d'emergència social
poden accedir a un habitatge d'emer-
gència social de manera temporal. Per
poder accedir a aquests habitatges és
necessari trobar-se en una situació d'e-
mergència, com: un procés de desnona-
ment, situacions d'alt risc social, situa-

cions d'emergència que comportin la
pèrdua de l'habitatge temporal deriva-
des de causes imprevistes com un in-
cendi al domicili... També es necessari
disposar d'ingressos mínims per fer front
a la quota mensual de cessió i a les des-
peses de subministraments. I cal no te-
nir cap altre habitatge, ni en règim de
propietat ni en règim de lloguer i estar
empadronat a Cerdanyola.
Altres camps on es treballa des de
l'Oficina fan referència a la tramitació de
la inscripció al registre d'habitatge prote-
git i als ajuts a la rehabilitació.

L'Oficina Local d'Habitatge pretén donar resposta a les necessitats ciutadanes en matèria
d'habitatge i resoldre dubtes en aquesta matèria

Finestra única municipal per atendre
qüestions d’habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge es troba al carrer de Lluís Companys, 8

Carrer  de  Lluís  Companys,  8
HHoorraarrii::  

de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h
TTeellèèffoonnss::  

93 580 88 88 
93 580 16 60

CCoorrrreeuu  eelleeccttrròònniicc::  
info.habitatge@cerdanyola.cat

Dades d’interès
L’Oficina tramita ajuts relacionats amb l’habitatge
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--  VVaass  ccoommeennççaarr  aa  jjuuggaarr  aa  bbààssqquueett  eenn  lleess
ffiilleess  ddeell  CCBBFF  CCeerrddaannyyoollaa  ii  ddeesspprrééss,,  ddeess  ddee
mmoolltt  ppeettiittaa,,  vvaass  eessccoolllliirr  llaa  pprrààccttiiccaa  ddeell
bbààddmmiinnttoonn,,  ppeerr  qquuèè??
LLOO.. La meva mare és professora d'educa-
ció física i volia que fes esports, vaig co-
mençar al bàsquet perquè la meva ger-
mana jugava i vaig estar una temporada
practicant els dos esports a la vegada.
Finalment vaig escollir dedicar-me a jugar
al bàdminton, m'agradava més.

-  QQuuaann  vvaass  ddeecciiddiirr  qquuee  vvoolliieess  ddeeddiiccaarr-ttee  aa
jjuuggaarr  aall  bbààddmmiinnttoonn??
LLOO. En el Club Bàdminton Bellaterra. Vaig
començar a jugar fent parella amb l'Elena
Olmos i els resultats ens van acompanyar
i em va arribar l'oferta d'anar al centre de
tecnificació a Astúries. Vaig parlar amb
els meus pares i vaig decidir marxar a
Oviedo. A més, podia jugar a Primera
Divisió i al Club Bàdminton Bellaterra en-
cara no podíem competir en aquesta ca-
tegoria.
-  QQuuee  tt''hhaa  aappoorrttaatt  ddeeddiiccaarr-ttee  aa  llaa  pprrààccttiiccaa
ddeell  bbààddmmiinnttoonn  dd''eelliitt??

LLOO. En primer lloc viatjar, conèixer gent
d'arreu del món. D'altra banda la satis-
facció de veure com el sacrifici i l'esforç
de compaginar un esport d'elit i els es-
tudis m'ha ajudat a créixer com a per-
sona.
-  ÉÉss  ccoommpplliiccaatt  ccoommppaaggiinnaarr  llaa  ffoorrmmaacciióó
aaccaaddèèmmiiccaa  aammbb  llaa  pprrààccttiiccaa  ddeell  bbààddmmiinn-
ttoonn  qquuaann  hhaass  ddee  ccoommppeettiirr  eenn  llaa  mmààxxiimmaa
ccaatteeggoorriiaa??
LLOO. No és gaire fàcil. Però també he de dir
que a Oviedo i a Madrid vaig tenir moltes
facilitats per fer-ho. A tots dos llocs te-
níem un tutor que es dedicava a seguir-
nos de prop i ens ajudava, de tal manera
que et facilitava bastant les coses per
compaginar bé estudis i esport.
-  QQuuèè  ddeessttaaccaarriieess  ddeell  tteeuu  ppaallmmaarrèèss..  QQuuiinnaa
ffiittaa  ccoonnssiiddeerreess  llaa  mmééss  iimmppoorrttaanntt  oo  llaa  qquuee
mmééss  ssaattiissffaacccciióó  tt''hhaa  rreeppoorrttaatt??
LLOO. El primer campionat d'Espanya que
vaig guanyar a nivell absolut. Va ser a
Osca, l'any 2011. Els meus pares estaven
a la graderia i va ser molt especial per a
mi.
-  EEttss  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  llaa  mmooddaalliittaatt  ddee  ddoo-
bblleess,,  qquuiinneess  ddiiffeerrèènncciieess  hhii  ttrroobbeess  aammbb  llaa
mmooddaalliittaatt  dd''iinnddiivviidduuaall??
LLOO. La modalitat individual és més compli-
cada físicament, mentre que dobles ho és
tècnicament. El fet d'haver-hi dues perso-
nes a la pista fa que l'esport sigui més rà-
pid i hi hagi menys espais lliures. Per tant
has de pensar més rapidament per trobar
els forats. Dobles és molt més dinàmic. Jo
m'ho passo millor.

-  SSeegguueeiixxeess  ll''aaccttuuaalliittaatt  ddeell  CClluubb
BBààddmmiinnttoonn  BBeellllaatteerrrraa??
LLOO.. Sí, sempre estic en contacte amb el
club i en especial amb el Francesc Pi,
qui va ser el meu primer entrenador.
Quan puc parlo amb ell i estic al dia de
totes les activitats que fan. Ara compe-
teixen en Primera Divisió, la segona ca-
tegoria estatal, i sempre tinc molt con-
tacte amb el club.
-  EEllss  tteeuuss  ppaarreess  ii  eell  FFrraanncceesscc  PPii  ssóónn  eellss
tteeuuss  rreeffeerreennttss,,  hhii  hhaa  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa
mmééss??
LLOO..  Els meus pares em van inculcar l'-
hàbit de fer esport. En la pràctica del
bàdminton, sense el Francesc Pi jo no
hauria fet res. En Francesc va tenir
molta paciència amb nosaltres, amb
l'Elena Olmos i amb mi. De la nostra
edat, només estàvem nosaltres dues, la
resta de jugadors i jugadores del Club
Bàdminton Bellaterra eren adults. Ell
ens acompanyava a totes les competi-
cions i sense ell jo no hauria sigut res
en això del bàdminton. Després també
està el Javier Gallego, a qui vaig tenir
com a preparador a Oviedo, Madrid i
Milan. He treballat amb ell als tres llocs
i també m’ha ajudat molt.
-  AArraa  vviiuuss  aa  RRoommaa,,  ttrreebbaalllleess,,  eessttuuddiieess  ii
ccoonnttiinnuueess  jjuuggaanntt  aa  lleess  ffiilleess  ddeell  PPiittiiuuss
dd''EEiivviissssaa,,  ccoomm  hhoo  ffaass??
LLOO.. Doncs és força difícil. Tinc uns torns
de treball estranys i a més faig un màs-
ter d'organització d'esdeveniments es-
portius. No entreno tot el que voldria
però bé, vaig fent el que puc.

-  SSii  aarraa  ttoorrnneessssiiss  aa  ll''eeddaatt  ddee ssiiss  aannyyss,,
ttoorrnnaarriieess  aa  ddeeddiiccaarr-ttee  aall  bbààddmmiinnttoonn??
LLOO.. Jo crec que sí. És veritat que hi ha
hagut moments molt durs, per exemple,
quan vaig haver de marxar de casa sent
molt petita. Però no ho canviaria per
res. Tot el que he viscut m'ha arribat
gràcies al bàdminton i em sento molt
satisfeta.

Laia Oset Moncho, 23 anys, dedicada a la pràctica del bàdminton, amb una llarga trajectòria,
tot i la seva joventut.  Va començar a jugar al planter del Club Bàdminton Bellaterra

Laia Oset, passió pel bàdminton
Entrevista

Entrevista sencera al 
Cerdanyola.info

“L’esperit de sacrifici i
l’esforç que suposa

compaginar la pràctica
d’un esport d’elit amb els
estudis m’ajuda a créixer

com a persona” 

“Marxar de casa quan ets
molt petita és molt dur,

però no canviaria per res el
que he viscut gràcies al

bàdminton”

Laia Oset Moncho, és actualment sotscampiona d’Espanya per parelles de Badminton



Cerdanyola del Vallès és una ciutat de
llarga tradició esportiva i d’associacio-
nisme de clubs, que porten el nom de la
ciutat a diferents àmbits territorials. Igual
d’important que l’esport competitiu és
l’esport que es practica a les escoles, l’a-
nomenat Esport Escolar.
Fa molts anys que a Cerdanyola es desen-
volupen un seguit de competicions espor-
tives. En elles hi prenen part gairebé tots
els centres escolars, tant de primària com
de secundària. Generalment les activitats
esportives es realitzen els dissabtes al
matí als propis centres escolars o a ins-
tal·lacions esportives municipals. L’oferta

esportiva entre la que podem triar els in-
fants és molt variada. Hi ha esports d’e-
quip com el futbol 5, futbol 7, handbol,
bàsquet, voleibol i esports individuals
com el bàdminton, el cros, l’atletisme i el
patinatge, entre d’altres. En les competi-
cions escolars participen esportistes que
cursen de 1r a 6è de primària, de 1r a 4t
d’ESO i 1r i 2n de batxillerat. Durant el
curs 2016/17 van prendre part en aques-
tes activitats 72 equips de diferents disci-
plines i van ser més de 1.200 els i les es-
portistes que van practicar alguns dels
esports programats.
Menció a part és el programa polisportiu,
programa organitzat des del Servei

d’Esports i que va dirigit als infants més
menuts de primària. Al llarg del curs, els es-
colars que s’inscriuen en aquest programa
practiquen 3 esports diferents, un per tri-
mestre. A més, els infants també  realitzar
jornades puntuals (tir amb arc, cros, orien-
tació...) organitzades generalment amb la
col·laboració dels clubs. En aquestes, l’ob-
jectiu principal és donar a conèixer les dife-
rents disciplines esportives i educar als in-
fants a través de l’esport. 

Els valors
L’esport escolar (jocs escolars, pro-
grama polisportiu) no és només una es-
tricta competició esportiva, al darrera hi
ha implicades moltes persones i esta-
ments. A part de l’Ajuntament, hi partici-
pen les AMPAS, les associacions esporti-
ves escolars, els centres educatius, els
clubs i els propis pares i mares. Tots te-
nen en comú com a principal objectiu l’e-
ducació integral dels infants i joves. 

L’esport és l’eina per la qual es transme-
ten els principals valors de la nostra so-
cietat: igualtat, solidaritat, cooperació,
hàbits saludables, entre d’altres.
L’esport escolar no es basa únicament
en guanyar, també es valoren els dife-
rents aspectes de comportament vers
l’equip contrari i el tutor de joc (àrbitre),
per establir a final de curs una “classifi-
cació” en què es reflecteix tant el resul-
tat esportiu com el de comportament.
Els i les esportistes, entrenadors/es i pa-
res/mares, han d’interioritzar una sèrie
d’actituds positives per afavorir el bon
clima esportiu.
L’esport escolar és un esport de qualitat,
participatiu i que fomenta els valors fent
de la pràctica de l’esport una pràctica
educativa.

Esports

Més d’un miler d’escolars de la ciutat participen en l’esport escolar. Els més grans ho fan
practicant algun esport en equip o individual i els infants més petits participen en el polisportiu

L’esport, eina d’educació en valors
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El programa polisportiu
permet als infants 

conèixer les diferents
disciplines esportives

Tothom qui participa en l’esport esco-
lar, ha de posar el seu gra de sorra,
però amb una incidència primordial:
LLaa  ffaammíílliiaa: part molt important en el
desenvolupament dels jocs escolars
perquè és qui acompanya els i les es-
portistes. La família és el principal refe-
rent del seu comportament i han de
donar exemple de bona relació amb els
pares i mares de l’equip contrari i sa-
ber acceptar el paper de l’entrena-
dor/a en l’equip, així com també saber
orientar els èxits i fracassos dels
fills/es.
EEllss  ii  lleess  eennttrreennaaddoorrss//eess: són el primer
referent esportiu i han d’assumir
aquest paper d’educadors/es per a po-
der realitzar la tasca educativa que els
hi  correspon. Guanyar no ha de ser el
tot de la competició, hi ha altres aspec-
tes igual d’importants com el respecte
vers l’altre i la diversió.

La temporada de l’esport escolar finalitza amb una jornada lúdica d’activitats per als esportistes i el reconeixement al seu esforç i comportament

La importància
de la implicació

L’esport transmet 
valors com la igualtat,
solidaritat, cooperació

i hàbits saludables 
entre d’altres
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Agenda

Exposició
NNuuddee  aanndd  nnaakkeedd..  DDeessppuullllaanntt  IIssmmaaeell
SSmmiitthh..  A partir de la temàtica nu emer-
geix la seva identitat homosexual
FFiinnss  aall    3311  ddee  ddeesseemmbbrree
Museu d’Art de Cerdanyola

Pista  de  Gel
DDee  ll’’11  ddee  ddeesseemmbbrree  aall  77  ddee  ggeenneerr
Parc Xarau

Cafè  amb  Lletres
GGeemmmmaa  RRuuiizz  presenta el llibre
Argelagues
1144  ddee  ddeesseemmbbrree..  1199::3300hh
Sala d’Enric Granados (Biblioteca)

Exposició
DDeell  VVeellll  aall  NNoouu..  DDeell  NNoouu  aall  VVeellll..  15 artis-
tes plntegen una mirada diferent al pa-
trimoni que ens arriba del passat i que
configura la nostra identitat
FFiinnss  aall    3311  ddee  ddeesseemmbbrree
Museu d’Art de Cerdanyola

Exposició
LLeess  jjooiieess  aammaaggaaddeess  dd’’IIssmmaaeell  SSmmttiihh..
Olga Muxart ha materialitzat les joies
que Smith va dibuixar però mai va arri-
bar a realitzar
FFiinnss  aall    3311  ddee  ddeesseemmbbrree
Museu d’Art de Cerdanyola

Teatre
LLaa  ZZaannjjaa..  De la companyia internacional
Titziana Teatro
11  ii  22  ddee  ddeesseemmbbrree..  2211::0000hh
Teatre Ateneu
Preu: 18€; anticipada 15€. Entrades a
www.cerdanyola.cat/teatre

Contacontes
LLaa  ppeerrrruuqquueerriiaa  ddeell  sseennyyoorr  CCaarraabbaassóó..  Es
farà recollida de llibres
22  ddee  ddeesseemmbbrree..  1122::0000hh
Llibreria l’Aranya (c. Sta Anna, 1)
Reserva a llibrerialaranya05@gmail.com

Teatre  d’ombres
RReepprreesseennttaacciióó  ddeell  ccoonnttee  LL’’aavveellllaannaa..  Es
farà recollida de llibres
22  ddee  ddeesseemmbbrree..  1177::3300hh
Llibreria Éfora (pg. Cordelles, 18)

Taller  familiar
NNiinnoott  ddee  nneeuu..  Es farà un ninot de neu
amb mitjons i arròs
33  ddee  ddeesseemmbbrree..  1111::3300hh  ii  1122::3300hh
Museu d’Art de Cerdanyola

Taller  familiar
NNaaddaall  aall  mmuusseeuu..  Taller de guarniments
nadalencs a partir de productes reci-
clats
1133  ddee  ddeesseemmbbrree..  1100::0000hh  ii  1111::3300hh
Museu d’Art de Cerdanyola
Inscripció al 935 808 888 ext 2141

Taller  decoratiu
Objectes decoratius en fusta pintada
33  ddee  ddeesseemmbbrree..  1100::3300hh
Mercat de l’Associcació d’Amics
Antiguitats, Col·leccionisme i Artesania 

Esports
CCuurrssaa  ddee  llaa  UUAABB..  Solidària amb La
Marató de TV3 enguany dedicada a les
malalties infeccioses
1133  ddee  ddeesseemmbbrree..  1133::3300hh
Sortida i arribada: davant Servei
Activitat Física de la UAB

Trobada  Bèsties  de  Foc
Plantada, actuació, cercavila i lluïment
de les bèsties de foc
22  ddee  ddeesseemmbbrree..  1133::0000hh
Plaça de l’Abat Oliba
Organitza: Joves Diables Cerdanyola

Art  Solidari
Exposició i venda d’obres de petit for-
mat. Beneficis a favor de l’Associació
Familiars i Cuidadors Malalts Alzheimer
DDee  ll’’1111  aall  1144  ddee  ddeesseemmbbrree..  
DDee  1177::0000hh  aa  2200::0000hh
Sala 22 de l’Ateneu
Organitza: Associació Artistes Plàstics

Exposició
AA  llaa  rreecceerrccaa  ddeellss  ttrreessoorrss  ppeerrdduuttss..
Homenatge a l’arqueòleg cinematogrà-
fic Indiana Jones
FFiinnss  aa  ll’’1111  ddee  ffeebbrreerr
Museu de Ca n’Oliver
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desembre
Agenda

Més  activitats  
de  l’agenda  

seguint

wwwwww..cceerrddaannyyoollaa..ccaatt//aaggeennddaa

Visita  guiada
AAll  MMuusseeuu  dd’’AArrtt  ddee  CCeerrddaannyyoollaa
1177  ddee  ddeesseemmbbrree..  1122::0000hh
Carrer de Sant Martí, 88

Recollida  joguines  i  llibres
Punt de recollida: AAVV Sant Martí del
sot de Can Xarau, Llibreria L’Aranya,
Llibreria Lilliput, Llibreria Èfora, Consell
Esportiu Vallès Occidental Sud, Pista de
Gel, Fundació ValldorSala, AAVV i Amics
de Montflorit, Centre Cívic Montflorit,
AAVV Turó Sant Pau, Centre Cívic Turó
Sant Pau, Ateneu, Pavelló Can Xarau,
Casal Joves, Cerdanyola Futbol Club,
Col·legi Montserrat, Creu Roja, Dones
per la Igualtat, Empresa Sener, Escola
Bellaterra, escoles bressol municipals,
escoles de Cerdanyola, Esplai el Roser,
Farmàcia Rovira, Catalònia Fundació,
Grup Martín Hidalgo, Institut Pere
Calders, Joguines DUBA, Llar Infants
Ninot, Nins i Patufet, PEM Guiera, Cal
Pintxo, Mercats Municipals

CCoonnssuullttaarr  ddaatteess  ii  
hhoorraarriiss  ddee  ccaaddaa  lllloocc

Teatre
AArrtt..  Amb Pere Arquillué, Francesc Orella
i Lluís Villanueva
1155  ddee  ddeesseemmbbrree..  2211::0000hh
Teatre Ateneu
Preu: 20€; anticipada 16€. Entrades a
www.cerdanyola.cat/teatre

Esports
CCrrooss  CCiiuuttaatt  ddee  CCeerrddaannyyoollaa
1166  ddee  ddeesseemmbbrree..  99::0000hh
Parc dels Gorgs

Hora  del  conte
Contes explicats amb suport instrumental
1166  ddee  ddeesseemmbbrree..  1122::0000hh
Biblioteca Cerdanyola

Tallers  nadalencs
Tallers infantils per als més petits i xo-
colatada organitzats pel Casal Joves
1166  ddee  ddeesseemmbbrree..  1122::3300hh
Plaça de l’Abat Oliba

Teatre  públic  familiar
LL’’OOrrnneett  vvooll  ccaannttaarr. Amb la companyia
Inspira Teatre
1177  ddee  ddeesseemmbbrree..  1122::0000hh
Teatre Ateneu
PPrreeuu: 7€; amb el carnet Bambalina 4€

Concert
JJoocc  ddee  ppeell··llííccuullaa. Jove Orquestra de
Cerdanyola. Direcció de Borja Mascaró
1166  ddee  ddeesseemmbbrree..  1199::0000hh
Teatre Ateneu
PPrreeuu: 5€; menors 16 anys gratuït

Visita  guiada
SSaanntt  IIssccllee,,  uunnaa  ppaarrrrooqquuiiaa  mmeeddiieevvaall.
Accés lliure de 10h a 14h
1177  ddee  ddeesseemmbbrree..  1122::0000hh
Església de Sant Iscle

Concert
CCoonncceerrtt  ddee  NNaaddaall. Escola Música AULOS
1199  ddee  ddeesseemmbbrree..  1188::0000hh
Teatre Ateneu

Activitat  infantil
UUnn  ccoonnttee  aall  ssaacc. Contem i cantem per
Nadal a la Biblioteca
2200  ddee  ddeesseemmbbrree..  1177::3300hh
Sala petits lectors de la Biblioteca
Inscripció prèvia a la Biblioteca

XIII  Camí  de  justícia
Itinerari nocturn entre Cerdanyola i Sant
Cugat. Inscripcions entre 12 i 21 des-
embre a l’Ateneu (935 804 500)
2222  ddee  ddeesseemmbbrree..  1199::0000hh
Sortida: Museu de Ca n’Ortadó

Concert
CCoonncceerrtt  ddee  SSaanntt EEsstteevvee. Orquestra
Cambra Cerdanyola
2266  ddee  ddeesseemmbbrree..  1188::0000hh
Teatre Ateneu
PPrreeuu: 13€; anticipada 11€. Descomptes

Concert
CCoonncceerrtt  ddee  NNaaddaall.. Coral i Banda de
l’Agrupació Musical
3300  ddee  ddeesseemmbbrree..  1199::0000hh
Teatre Ateneu

Cavalcada  Reis
La cavalcada sortirà des del Parc
Tecnològic i recorrerà la ciutat fins a la
plaça de l’Abat Oliba
55  ddee  ggeenneerr..  1188::3300hh

Més  activitats  de  Nadal
Pots consultar les activitats nadalen-
ques actualitzades a l’agenda del
web www.cerdanyola.cat/agenda

UUnnaa  nniitt  dd’’iill··lluussiióó
ppeerr  aa  ttootthhoomm

Euro  solidari
Recollida de diners per a la compra de
joguines noves
FFiinnss  aall  3311  ddee  ddeesseemmbbrree
Farmàcia Rovira

Festival  Esbart  Sant Marçal
88  ddee  ddeesseemmbbrree..  2200::0000hh
Teatre Ateneu
PPrreeuu: 3€ o una joguina nova

Tallers  nadalencs
Per a  infants organitzats per Creu Roja
99  ddee  ddeesseemmbbrree..  1100::3300hh
1133  ddee  ddeesseemmbbrree..  1166::0000hh
Plaça Francesc Layret
Es farà recollida de joguines i llibres

Esports
Trobada de bàsquet Instituts i Catalònia
Fundació Creativa
1155  ddee  ddeesseemmbbrree..  1100::3300hh
PEM Guiera
Es farà recollida de joguines i llibres

Pessebre  Vivent
Representació naixement. El Grup
Escolta recollira roba de segona mà du-
rant l’acte
2244  ddee  ddeesseemmbbrree..  1177::0000hh
Parròquia de la Santa Creu (Bellaterra)

Espectacle  familiar
MMoolleessttiinn  lleess  ddiissccuullppeess.. Amb la compan-
yia Caulababa
2299  ddee  ddeesseemmbbrree..  1188::0000hh
Teatre Ateneu
PPrreeuu: 5 euros

Rebuda  dels  Reis
Festa infantil per rebre els Reis d’Orient
al barri de La Farigola
55  ddee  ggeenneerr..  1166::1155hh
Carretera de Barcelona ( al costat pasa-
rel·la vianants)



Farmàcies de guàrdia Telèfons d’interés
DESEMBRE
1 BOQUET 
2 Rov-Ordis
3 Rov-Lluís
4 J. SELVA
5 SÁNCHEZ
6 Rov-Costa
7 VALLS
8 Rov-Ferrer
9 Rov-Galceran
10 Rov-Rambla
11 ÁLVAREZ
12 PINETONS
13 ROVIRA

14 MERINERO
15 ORÍGEN
16 Rov-St Andreu
17 TORRENTS
18 HIDALGO
19 RINCÓN
20 NOVELL
21 RIVERA
22 PEREIRO
23 Rov-Rizal
24 Rov-Hid Valls
25 C. SELVA
26 Rov-Boquet
27 ORDIS

28 LLUÍS
29 J. SELVA
30 Rov-Sánchez
31 Rov-Costa

GENER
1 Rov-Valls 
2 FERRER
3 GALCERÁN
4 RAMBLA
5 ÁLVAREZ
6 Rov-Pinetons
7 ROVIRA
8 MERINERO

9 ORÍGEN
10 ST ANDREU
11 TORRENTS
12 HIDALGO
13 Rov-Rincón
14 Rov-Novell
15 RIVERA
16 PEREIRO
17 RIZAL
18 HID VALLS
19 C. SELVA
20 Rov-Boquet
21 Rov-Ordis
22 LLUÍS

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

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

670 484 369
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

CERDANYOLA
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
Orígen: C/Pablo Picasso, 1 local 4 93 768 72 99
RIPOLLET
Pinetons: C/Palau Ausit, 1 93 691 70 59
Merinero: Ctra. Barcelona, 130 93 692 00 21
Rincón: C/Magallanes, 4 93 692 00 86
J. Selva: C/Calvari, 3-5 93 580 95 23
St Andreu: C/ Sant Andreu, 4 93 692 23 26
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
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