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EDITORIAL

Editorial

Projectant la Cerdanyola 
de les properes dècades

M olt sovint quan observem els nostres barris i pensem en les millores que necessiten, aca-
bem pensant en restaurar o substituir aquells elements urbanístics i arquitectònics que 
es troben en mal estat. En esborrar les petjades que l’ús i el pas del temps han deixat als 

nostres carrers i places.  Aquest manteniment és totalment necessari però no és suficient per a fer 
front als reptes que tenim actualment – i tindrem en el futur- com a ciutat i com a societat. 

Per a pensar en la Cerdanyola del futur, en una Cerdanyola que ofereixi solucions a les necessitats 
de les seves veïnes i veïns, hem de ser conscients que les nostres necessitats han canviat, i per tant 
també han de fer-ho els nostres barris.  En aquesta revista municipal s’ofereix un reportatge sobre 
els projectes de reurbanització dels barris de Les Fontetes i Serraperera. Aquests projectes són el 
fruit d’un llarg esforç de planificació i estudi de les necessitats de dos dels barris més poblats de la 
ciutat. Necessitem uns barris més accessibles en els quals ningú es vegi expulsat per barreres ar-
quitectòniques pertanyents a un model urbanístic ja obsolet. Uns barris amb zones verdes i espais 
lliures suficients per a proporcionar a la ciutadania una vida digna i agradable als nostres carrers i 
places.

En aquests projectes s’ofereixen respostes a aquestes necessitats i es planteja l’inici d’una Cerdan-
yola més amable, amb espais més cohesionats, amb una mobilitat que prioritza al vianant sobre el 
vehicle i que envolta al nostre comerç local d’un entorn més atractiu i més capaç d’oferir-li la dina-
mització que requereix. Perquè l’aposta pels barris és l’aposta pel comerç local.

En definitiva, aquests projectes per a Serraperera i Les Fontetes, l’execució dels quals ocuparà di-
versos mandats, representen l’aposta per un nou camí per a Cerdanyola en les pròximes dècades. 
Un camí valent, coherent i responsable. Tinguem el valor d’avançar-hi.
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Llum verda a la reurbanització 
del barri de Les Fontetes
La primera fase del projecte d’actuació integral al barri començarà amb una inversió 
d’1.200.000 euros i se centrarà en la reforma del carrer i la plaça de Goya

El govern municipal im-
pulsa la reurbanització 
del barri de Les Fontetes 

responent a la promesa adqui-
rida en el Pla d’Inversions per al 
període 2017-2019 i centrat en la 
millora d’equipaments existents 
i de l’espai públic. Són moltes les 
actuacions que ja s’han realitzat 
com ara les millores a Can Xarau, 
als Mercats... o a l’espai públic de 

Canaletes, entre d’altres. En el 
cas del barri de Les Fontetes, el 
projecte contempla una reurba-
nització integral amb un pressu-
post de més de 8 milions d’euros. 
La primera fase està en procés de 
licitació (l’Ajuntament ha fet pú-
blic l’anunci amb el plec de con-
dicions  de les obres i les empre-
ses interessades i que reuneixin 
els requisits poden presentar la 
seva proposta). Se centrarà en la 
plaça i el carrer de Goya i tindrà 

una inversió d’1.200.000 euros. 

Les Fontetes
El barri de Les Fontetes es va 

construir als anys 60 per donar 
resposta a la creixent necessitat 
residencial de la població treba-
lladora de la indústria local. El 
barri està format en la seva ma-
joria per edificis alts i escàs espai 
públic. A més, la seva estructura 

respon al disseny inicial i avui 
obsolet amb un espai sense cap 
mena de preocupació per a acti-
vitats quotidianes més enllà de la 
simple circulació i accessibilitat 
als immobles. Actualment, el bar-
ri representa un 2,22% del sòl ur-
banitzat de Cerdanyola però alho-
ra alberga el 10,67% de la població 
del municipi. 

El projecte a Les Fontetes  con-
templa una actuació integral de 
reforma i reurbanització del barri 

millorant el seu espai públic, el 
seu caràcter i ús, la dotació vege-
tal i oferint una millor qualitat de 
vida a les persones que hi viuen, 
reforçant la identitat del lloc i el 
sentiment de pertinença.

Més concretament es treballa-
rà l’accessibilitat unificant els 
rasants dels espais de vianants, 
eixamplant voreres i donant pri-
oritat a les persones. També es 
treballarà en la integració urbana  
aconseguint una imatge unitària 
de conjunt, millorant i incremen-
tant l’arbrat, incorporant espais 
vegetals i introduint paviments 
drenants.  En mobilitat, s’endre-
çaran les places d’aparcament i es 
pacificaran els carrers. I pel que fa 
als elements urbans, s’introduirà 
nou mobiliari i s’actualitzaran les 
noves xarxes de servei.

Plaça de Goya
La Plaça Goya té una posició 

central dins del barri de Les Fon-
tetes i també molta potencialitat 
com a element revitalitzador de 
la zona. Les actuacions previstes 
es plantegen en dues zones clara-
ment diferenciades per la divisió 
longitudinal que marca la geome-

El projecte forma part del Pla 
d’Inversions 2017-2019 centrat 
en la millora d’equipaments 
existents i de l’espai públic

Proposta planta 
general avantprojecte  
per a la reurbanització 
de l’espai públic del 
barri de Les Fontetes
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tria en forma de L de la plaça.
A la part inferior de la L, zona més si-

tuada al sud, l’objectiu és consolidar 
aquest espai com a peça central de l’eix 
cívic i comercial d’organització interna 
del barri, connectant a l’est amb el nu-
cli econòmic del barri, i a l’oest amb la 
zona verda. Per tant, es planteja un es-

pai de prioritat per vianants amb secció 
única, on a partir del canvi de rasant es 
connecta, sense barreres arquitectòni-
ques, el carrer de Goya amb el carrer de 
Zurbarán. 

A la part superior de la L, zona més 
situada al nord, l’objectiu és la conso-
lidació com a espai verd del barri con-

vertint-lo en l’espai cívic d’organització 
interna, millorant la seva connectivitat 
perimetral. La nova secció d’aquest es-
pai permet la disposició de noves fileres 
d’arbrat laterals a ambdós costats, mo-
biliari, il·luminació bilateral, i reserves 
d’espai per ús comercial de l’espai pú-
blic. Restringint-se el pas del vehicle 
només per serveis a l’interior de la plaça.

Millores al carrer de Goya
L’actuació té com a objectiu convertir 

el carrer en peça central del barri. Es 
planteja un carrer de prioritat per a vi-
anants amb secció única, on a partir del 
canvi de rasant es connecta, sense bar-
reres arquitectòniques, la plaça de Goya 
amb la Ronda de Guinardó. 

La nova secció permet la disposició de 
noves fileres d’arbrat laterals a ambdós 
costats, i il·luminació bilateral. 

L’avantprojecte de reurbanitza-
ció del barri de Serraperera té com 
a objectiu la millora de l’espai pú-
blic, de l’accessibilitat, la mobilitat, 
el paisatge i els elements urbans. 
El barri, majoritàriament residen-
cial, va ser planificat als anys 40 i 
desenvolupat als 60. Llavors es van 
prioritzar els cotxes i en l’actualitat 
els seus carrers disposen de voreres 
estretes comportant greus proble-
mes d’accessibilitat.
L’avantprojecte aposta per una 

distribució en graella, establint 
carrers per a vianants que uneixin 
diferents equipaments i uns altres 
carrers pensats més per a la circu-
lació rodada. Els carrers per a via-
nants  disposaran de dues voreres 
amples amb arbrat i enllumenat a 
totes dues bandes. Seran carrers de 
plataforma única (calçada i voreres 
al mateix nivell).
D’altra banda, els carrers pensats 

per a la circulació de vehicles tam-

bé disposaran de dues voreres, una 
mica més estretes i una calçada 
amb carril de circulació i una franja 
d’aparcaments. En aquests carrers 
la calçada i la vorera estaran dife-
renciades separant així el cotxe del 
vianant.
Les cruïlles adquiriran un paper 

clau doncs seran contemplades 

com a petites places amb vegetació 
i mobiliari urbà.
Les actuacions milloraran l’acces-

sibilitat, unificaran la imatge del 
barri, millorarant l’arbrat, reendre-
çaran les places d’aparcaments, pa-
cificaran els carrers, introduiran nou 
mobiliari urbà i actualitzaran les 
xarxes de servei.

Nou disseny de l’espai públic a Serraperera

AVANTPROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DEL BARRI DE LES FONTETES

Simulació de la plaça Goya, un cop efectudada la intervenció. A la cantonada superior, en blanc i negre, fotografia actual

En groc, els carrers del barri de Serraperera on s’actuarà segons l’avantprojecte
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L’acte central i la lectura del manifest es duran a terme el dissabte 9 de març a les 12h. També hi 
ha prevista una Assemblea Feminista i la inauguració d’un nou espai de trobada feminista

Cerdanyola celebra del 4 al 
28 de març el Dia Interna-
cional de les Dones 2019, 

amb tot un seguit d’activitats i sota 
el lema “Teixint aliances feminis-
tes”, amb l’objectiu de treballar per 
tal de sumar complicitats feminis-
tes a la ciutat.

De la quinzena d’activitats pre-
vistes, destaquen l’acte central i la 
lectura del manifest el dissabte 9 de 
març, a les 12h. També, l’Assemblea 
Feminista i la Taula rodona inter-
generacional moderada per la Rosa 
Vilaró del dimecres 13 de març, de 
18 a 20 hores, a la sala Enric Grana-
dos de la Biblioteca Central.

Més activitats
Altres activitats previstes amb 

motiu del Dia Internacional de la 
Dona són: dijous, 7 de març a les 18 
h, la inauguració d’un nou espai de 
trobada feminista; l’elaboració d’un 
mural feminista durant els dies 8, 
9 i 10; el dissabte 9 de març, a les 

18:30h, visita guiada a l’exposició 
temporal ‘La Revolució Neolítica. 
La Draga, el poblat dels prodigis’, al 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oli-
ver;  el dijous 28 de març, a les 18 h i 
a l’escola Sant Martí, una nova ses-
sió del taller d’autodefensa femi-

nista, a càrrec de l’Irene Moreno, 
cinturó negre de Judo i Tai-Jitsu.

Entre el 8 i el 26 d’abril, la Bibli-
oteca Central acollirà l’exposició 
‘Superwoman’ amb 25 retrats de 
dones que van destacar aportant 
invents a la història.

8 de març: ‘teixint aliances feministes’

Manifestació amb 
motiu del Dia 
Internacional de les 
Dones l’any passat

El nombre de persones 
aturades el 2018 baixa i es 
situa en xifres de fa 10 anys
2.466 persones estaven aturades a Cerdanyola el 
desembre del 2018 amb una taxa interanual del 8,9%, 
dos punt inferior a la mitjana comarcal

Aquesta reducció el mes 
de desembre del 2018 va 
aconseguir fer baixar la 

barrera de les 2.500 persones atu-
rades, cosa que no es produïa des 
dels mesos de juny i juliol quan, 
amb 2.454 aturats, es va registrar 
l’atur més baix des d’abril de 2008.

Tot i que el mes de gener d’aquest 
any 2019 s’han registrat 102 per-
sones aturades més que el mes an-
terior (seguint la tendència gene-
ral a Catalunya i la resta de l’estat), 
amb la baixada el desembre pas-
sat, l’atur interanual a Cerdanyola 

seguit de Rubí amb 4.667 i Sant 
Cugat amb 2.501. Els aturats a la 
comarca del Vallès Occidental al 
tancar 2018 són 49.350 persones.

Pel que fa al conjunt de Catalu-
nya, l’any passat es va registrar un 
descens de l’atur oficial de 25.111 
persones (-6%), el que deixa el 
nombre de persones a l’atur en 
392.907. El mes de desembre de 
2018 es va registrar un descens de 
l’atur de 1.498 persones (-0,4%).

s’havia reduït en un 8,93%, més de 
dos punts inferior a la mitjana co-
marcal, que és de l’11,2%.

Al Vallès Occidental, les pobla-
cions amb menor taxa d’atur són 
Matadepera (4,75%), Sant Cugat 
(6,40%), Sant Quirze (6,59%) i 
Ullastrell (6,83%) i les que tenen 
una taxa d’atur més alta són Ba-
dia (17,55%), Rellinars (15,71%), 
Ripollet (13,13%) i Terrassa 
(12,69%). En números absoluts, 
les localitats amb més aturats són 
les dues capitals –Terrassa amb 
13.978 i Sabadell amb 12.504-, 

Gràfica de l’evolució 
de persones 
resgistrades a 
l’atur entre 2007 
i 2018 (dades 
de l’Observatori 
de Treball de la 
Generalitat)
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El concert de les dues 
formacions es farà el 
7 d’abril, a les 18h, a 
l’Església de Sant Martí 

El Rèquiem de Fauré és una 
de les peces més interpre-
tades a l’actualitat arreu del 

món. Fugint del dramatisme de 
molts rèquiem anteriors, la  versió 
de Fauré d’aquest text litúrgic és 
plena de llum i bellesa. 

A la primera part del concert la 
JOC interpretarà una simfonia per 
a cordes de Mendelssohn. A la se-
gona part arribarà la peça de Fauré 
interpretada per les dues formaci-
ons i la companyia de l’Associació 
Coral Veus Cor de músic i altres 
instrumentistes de reforç i músics 
de vent de la banda de l’Agrupació.

Per al director de la JOC, Borja 
Mascaró, aquest concert serà el 
repte de l’any perquè és una obra 

El Rèquiem de Fauré uneix la coral de l’AMCV i 
la Jove Orquestra de Cerdanyola

amb una instrumentació “dife-
rent” i tot i que manté l’estructura 
habitual del Rèquiem (amb 7 mo-
viments litúrgics), Fauré va buscar 
una instrumentació més dolça i 
neta i “amb unes harmonies i tex-
tures precioses”.

El director de la coral de l’AMC, 
Manel Cubeles, troba molt enri-
quidora la col ·laboració amb la 
JOC, ja que cantar amb una or-

questra els ajuda “a treballar amb 
matisos i amb un so més delicat”.

2019: un any especial
Per a les dues entitats el 2019 és 

un any molt especial perquè es-
tan d’aniversari. L’AMC compleix 
20 anys de vida i la JOC en fa 10 i 
per aquest motiu les dues prepa-
ren activitats per celebrar com cal 
aquesta fita. 

A l’esquerra la JOC 
en concert. A la dreta, 
actuació de la coral de 
l’AMCV

Neix ‘La Constància’, una nova eina 
de transformació a la ciutat
La Constància Factoria Cultural busca promoure el consum cultural i 
crear complicitats amb la xarxa sociocultural ja existent

Jaume Mimó, Dolors 
Bassas, Tito Vera, 
Ramon Sauló, Agustí 
Hernández i Jordi 
Joan Mata, nucli 
fundacional de La 
Constància

La nova entitat neix amb cau-
tela en les seves ambicions i 
amb la llarga experiència dels 

seus sis membres fundadors, bre-
gats en l’activisme comunitari, i que 
després d’involucrar-se a fons en 
l’organització de diverses activitats 
amb motiu dels 40 anys de Festa 

de Tardor, es van quedar amb ganes 
de continuar treballant en projec-
tes culturals per a la ciutat, deci-
dint constituir i posar en marxa La 
Constància Factoria Cultural.

Però malgrat néixer amb caute-
la es tracta d’un projecte ambiciós 
disposat a crear moltes sinergies 

i donar sortida a moltes idees, un 
projecte sociocultural obert a la di-
versitat i la integració que té com a 
motors els valors de la solidaritat i la 
participació activa en la comunitat, 
esdevenint una escola de civisme.

L’entitat recupera el nom i els va-
lors de la Cooperativa Agrícola i de 
Consum La Constància, fundada 
l’any 1909 i que en la seva seu, on 
ara es troba l’Auto Servei Padró So-
lanet, va acollir una sala de ball, un 
teatre i una biblioteca.

La Constància es proposa créixer 
poc a poc, a foc lent, buscant un 
enriquiment col·lectiu del que no 
s’exclogui a ningú, i de moment ja ha 
programat per als proper mesos una 
conferència del director del Museu 
i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver, Joan 
Francès, sobre patrimoni i arque-
ologia (6 d’abril); un conte contes 
per adults (29 d’abril); una exposi-
ció sobre el mestre republicà An-
toni Benaiges (24 de maig) i la Nit 
d’Estels (7 de juny). Tothom que ho 
vulgui es pot inscriure a l’entitat per 
una quota de 50€ anuals.



CIUTAT

CARNAVAL 2019
Dijous 28 de febrer

Dijous Gras

Dimecres de Cendra

Divendres 1 de març

Dissabte 2 de març

Dimecres 6 de març

17h - Arribada del Rei Carnestoltes 
a la plaça de l’Abat Oliba

18h - Animació infantil de Carnaval 
a la plaça de l’Abat Oliba

17h - Gran rua de Carnaval 
pels carrers de la ciutat

18.30h - Ball i lliurament de premis 
al parc del Turonet

18h - Inici de la comitiva fúnebre 
davant de l’Ajuntament

19h - Enterrament de la Sardina 
a l’Ateneu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

carnestoltes_riu_sec.pdf   1   06/02/2019   14:13:11



NÚMERO 336 / INSTITUCIONAL 9 

Riusec  
INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

L’Ajuntament ha apostat 
aquesta legislatura pel pro-
gramari lliure (que pot ser 

usat i modificat sense restricci-
ons) donant així resposta al com-
promís del govern d’impulsar 
l’ús d’aquest software. El darrer 
avenç en aquest camp ha estat 
la posada en marxa de l’ePAM, 
una eina informàtica que mesu-
ra l’assoliment dels 15 objectius 
estratègics recollits en el Pla 
d’Actuacions Municipals 2015-
19.  Aquesta eina, que es pot con-
sultar a www.epam.cerdanyola.
cat, ha estat elaborada amb re-
cursos propis de l’Ajuntament i 
amb programari i base de dades 
lliures. 

Utilitzant la mateixa base tec-
nològica de l’ePAM, des del Ser-
vei de Sistemes d’Informació s’ha 

El govern manté la seva aposta pel programari 
lliure amb la posada en marxa de l’ePAM
L’ePAM, una eina web elaborada amb recursos propis de l’Ajuntament i amb programari lliure, 
permet saber a qualsevol persona l’assoliment del Pla d’Actuacions Municipals 2015-2019

elaborat el GIAC (Gestor d’Inci-
dències) que està en proves, i un 
registre de claus.

www.cerdanyola.cat
La web de l’Ajuntament ja fa 11 

anys que funciona amb progra-
mari lliure. En la lesgilatura actu-
al s’ha desenvolupat un nou dis-
seny del web  i s’ha donat un pas 
endavant en el seu gestor de con-
tinguts, actualment Drupal, de 
llicència lliure. També els webs 
d’Educació, EMM Aulos i PEM 
Guiera s’elaboren amb aquest 
mateix gestor de continguts.

A més, el disseny del portal ac-
tual, presentat al 2016, és ‘res-
ponsive’ (s’adapta als diferents 
dispostius) i conté un major 
nombre de tràmits que es poden 
realitzar online. Actualment el 

Dades més 
significatives del 
desenvolupament 
d’eines informàtiques i 
webs amb programari 
lliure i recursos propis

cost de llicències del web és de 
zero euros.

SIG
L’any passat també es presentava 

el nou SIG (Sistemes d’Informació 
Geogràfica). La nova versió s’ha 
desenvolupat amb  l’eina ENMA-
PA de programari lliure. El nou 
disseny té més capacitat d’edició, 
gestió i publicació de dades, entre 
d’altres. Hi ha una part pública que 
es pot trobar al  web de l’Ajunta-
ment i permet acccedir a diferents 
serveis sobre el mapa de la ciutat. I 
una part de gestió interna com ara 
l’inventari de parcs infatils, zones 
verdes, arbrat, obres municipals...

A més, ja fa tres anys que els 
equips informàtics de l’Ajunta-
ment tenen instal·lat el LibreOf-
fice com a programari d’ofimàtica.
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Les obres a l’escola Bellaterra 
començaran el pròxim estiu
El Conseller d’Educació, Josep Bargalló, es va comprometre, durant la 
visita a l’Escoleta, a presentar una planificació i calendari d’obres

La Policia Local se suma a 
la campanya #pelsvalents

ris fent donacions de 4 euros,  a 
la mateixa comissaria de la Poli-
cia Local o a d’altres entitats del 
municipi, institucions, associa-
cions, comerços, empreses, etc. 

El passat mes d’octubre, es va 
poder posar la primera pedra 
del nou centre per al tractament 
del càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, havent estat 
possible gràcies a les donacions 
desinteressades de fundacions, 

Per a col·laborar en la cam-
panya s’han dissenyat 
els escuts solidaris de la 

Policia Local, brodats i termo-
segellats, que poden lluir-se so-
bre peces de roba, bosses de mà, 
motxilles...

Properament es realitzarà la 
presentació oficial de la campa-
nya #pelsvalents per tal que la 
ciutadania de Cerdanyola pugui 
adquirir aquests escuts solida-

Escut solidari de 
la policia local 
per a col·laborar 
amb la campanya 
#pelsvalents

empreses, societats..., persones 
famoses i anònimes. 

Col·labora i adquireix l’escut 
solidari.

Després de recórrer les 
instal·lacions de l’escola 
Bellaterra, el Conseller 

d’Educació va mantenir una 
reunió amb la direcció del cen-
tre, representants de l’AMPA, 
l’alcalde de Cerdanyola del Va-
llès, Carles Escolà, la regidora 
d’Educació, Elvi Vila. El Conse-
ller va poder conèixer el projec-
te educatiu de l’escola i també 
els seus dèficits en infraestruc-

tures. Va reconèixer que són 
moltes les escoles construïdes 
entre els anys 60 i 70 que pre-
senten problemes de degrada-
ció pel tipus de materials que es 
van fer servir en aquella època. 
El Conseller d’Educació va des-
tacar els problemes de l’escola 
en els sostres, els serveis sani-
taris, el tancament de finestres 
i a les graderies del pati... entre 
d’altres. 
Bargalló va reconèixer que “el 
Departament d’Educació és el 
responsable” i es va comprome-
tre a presentar “en un termini 
de temps curt, una planificació 
de totes les obres que calen fer i 
quan es farà cadascuna d’elles”. 
Josep Bargalló va explicar que 
“com només podem fer obres a 
l’estiu, durant un mes i mig, no 
les podrem fer totes a la vega-
da” i va afegir que a l’estiu faran 
ja alguna actuació. El Conse-
ller d’Educació va afirmar que 
“el cost l’assumirà el departa-
ment”.

La iniciativa col·labora en la construcció del nou 
Hospital Pediàtric Càncer Center de Sant Joan de Déu

L’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès, a través de l’Àrea 
Social, ha resolt les sol·lici-

tuds d’ajuts a les famílies rebudes 
l’any passat. S’hi presentaren un 
total de 350, de les quals un cop 
analitzades i comprovat que com-
plien les condicions per optar-hi, 
272 reberen els ajuts. Aquesta 
xifra suposa un increment del 
22’79%  respecte al 2017, quan 
se’n donaren a 200 famílies.

Més diners i més famílies
L’Ajuntament de Cerdanyola de-
dicarà a aquests ajuts un total de 
70.632’20€, una xifra que suposa 
un augment del 32’29% respecte 
a l’any passat 2017, quan la quan-
titat va ascendir a 47.824,18€.
Aquesta convocatòria té com a 
objecte l’atorgament d’ajuts eco-
nòmics a aquelles famílies que 
presentin vulnerabilitat econò-
mica que dificulti el pagament de 
les despeses ordinàries. Els ajuts 
atorgats van del 50 al 100% del 
sol·licitat.

L’Ajuntament 
destina més de 
70.000 euros per 
ajudar a famílies 
vulnerables

L’Alcalde, la Directora 
de l’escola Bellaterra 
i el Conseller 
d’Educació durant la 
vsita al centre
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immobles els que es tinguin en 
propietat o usdefruit de titulari-
tat compartida amb persones no 
incloses a la unitat familiar.

La proposta municipal contem-
pla l’augment en 100 euros men-
suals dels diners que es poden 
restar dels ingressos de la uni-
tat familiar sota el concepte de      
despreses d’habitatge (es passa 
de 600€ a 700€ mensuals).

La regidora de Finances i Ser-
veis Econòmics, Contxi Haro, 

destaca que el govern millora la 
tarifació social, una iniciativa que 
s’aplica des del 2012. Més perso-
nes es beneficiaran i es farà d’una 
forma més progressiva “fent ar-
ribar els descomptes a totes les 
unitas familiars contemplades en 
funció dels seus ingressos”

Els serveis municipals que ac-
tualment disposen de tarifació 
social són els d’educació, cultura 
i esports.

Exemples concrets 
de l’aplicació de la 
Trifació Social

Aprovada l’ampliació de la tarifació social
Els nous criteris de la tarifació social amplien els límits de renda, el concepte 
d’altres propietats i incorporen l’increment de despeses d’habitatge.

Els preus 
públics del 
PEM Guiera

L’ordenança que regula els 
preus públics al Parc Esportiu 
Municipal Guiera ha introdu-
ït algunes modificacions que 
afecten a algunes quotes.

La quota ‘diversitat funcio-
nal’ tindrà dret a tarifació so-
cial i la deixaran de tenir els 
abonaments de 2n i 3r famili-
ar. D’altra banda, la quota per 
a persones majors de 16 anys 
en horari de matí es redueix 
dels 34,10€ als 27,70€. L’ho-
rari de la quota jove s’amplia 
dues hores podent accedir a la 
instal·lació de 7h a 16h. Tam-
bé desapareix la quota ‘Gent 
gran’ de cap de setmana. I 
per últim, el preu dels tiquets 
per entrades puntuals diàries 
s’unifica i serà de 7,80€ (els 
infants de 5 anys o menys se-
gueixen exempts de pagar).

La nova proposta de tarifa-
ció social beneficarà a més 
persones i també millora 

la progressivitat de l’efecte de la 
tarifació, buscant una distribució 
més equitativa de la reducció en-
tre les persones usuàries per evi-
tar la discriminació que fins ara 
patien les famílies més petites.

La tarifació social és la reducció 
dels imports o quotes d’alguns 
serveis municipals, atenent a la 
situació socioeconòmica de les 

unitats familiars. Els nous crite-
ris de la tarifació social, aprovats 
de forma definitiva després que 
no s’hagin presentat al·legacions, 
equilibren els barems econòmics 
ampliant els límits de renda que 
permeten gaudir de la tarifació 
social.

Les modificacions introduï-
des amplien el concepte d’altres 
propietats de les persones sol·li-
citants no contemplen com a 

Més persones es poden 
beneficiar de la tarifació social i 
millora la progressivitat
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UNIM LES ESQUERRES,
GUANYEM CERDANYOLA!

SENTÈNCIA JUDICIAL CONTRA 
L’AJUNTAMENT PER TRACTE 

HUMILIANT A UNA TREBALLADORA
CARLES ECOLÀ SE ACABA 

EN APENAS 100 DÍAS

EL GOBIERNO TIENE PRISA...

Des del Compromís per Cerdanyola volem anunciar a la ciu-
tadania de la nostra vila que fa uns mesos que treballem en el 
projecte de Guanyem Cerdanyola de cara a les properes elec-
cions municipals del mes de maig.

Amb els companys i les companyes d’EUiA i la CUP Cerda-
nyola i amb la indispensable aportació de molta gent indepen-
dent que s’ha sumat al projecte, ja hem començat a treballar 
per aconseguir que Cerdanyola continuï formant part al pro-
per mandat de les anomenades “ciutats del canvi”.

Un dels objectius principals amb el que va néixer aquest es-
pai és el de poder fer realitat un reclam històric de la gent: unir 
les esquerres que durant anys han anat separant-se.

Tot i les dificultats, continuem treballant per sumar més or-
ganitzacions a Guanyem Cerdanyola i així poder formar un 
front comú d’esquerres transformadores que barri el pas al 
155 i a les polítiques neoliberals.

Com a Compromís per Cerdanyola volem aportar tot el que 
estigui a les nostres mans per aconseguir aquests principals 
objectius: recosir velles ferides entre els partits d’esquerres i 
barrar el pas a la dreta. Cerdanyola ha de continuar sent una 
ciutat d’esquerres. Guanyem-la!

La primera setmana d’agost de 2016, la llavors primera tinen-
ta d’alcaldia, Helena Solà (ERC), exercint d’alcaldessa acci-
dental per vacances de l’alcalde, va cessar la cap de servei de 
Cultura, Jordina Puntí, en una decisió no compartida amb els 
socis de govern. I ho va fer de manera humiliant per a l’ex-tre-
balladora de l’Ajuntament de Cerdanyola i sense buscar-li un 
altre lloc de treball acord amb la seva categoria laboral.

Cal recordar que aquest fet va ser reprovat pel grup munici-
pal del PDeCAT i que, en el següent Ple de setembre, tota l’opo-
sició va presentar una moció on es demanava respecte pels 
treballadors municipals. Nosaltres vam dir als socis de govern 
que no podíem votar en contra d’aquella moció. I la resposta de 
l’alcalde Carles Escolà i d’ERC va ser expulsar-nos del govern.

Doncs ara s’ha dictat sentència que falla a favor de l’ex-tre-
balladora i en contra de l’Ajuntament de Cerdanyola; això 
comportarà una indemnització i unes costes de judici al vol-
tant dels 50.000 € que pagarem tots els cerdanyolencs per una 
mala decisió de l’Helena Solà (ERC) i per la manca de valentía 
de l’Alcalde Carles Escolà (CxC). Demanem responsabilitats 
i que l’Ajuntament reclami a la portaveu d’Esquerra l’import 
que li tocarà pagar.

Venimos diciendo de forma insistente en esta revista 
municipal que esta ha sido una legislatura perdida para la 
ciudad. Lo acreditan los hechos, la simple observación de 
nuestras calles, una lectura rápida de las actas de los plenos 
municipales o una simple conversación con cualquier enti-
dad de la ciudad.

El fracaso estaba cantado y de él advertimos los socialis-
tas el 13 de junio de 2015 cuando Helena Solà, Josep Grau y 
María Reina decidieron poner al frente de la ciudad a Carles 
Escolà absolutamente obsesionados por asegurar el procés 
independentista y no por mejorar nuestros barrios. Todos 
son responsables por igual, la pena es que la ciudadanía ha 
sido la víctima de ese desastroso pacto.

Ahora, a tres meses de las elecciones, el gobierno, que es 
consciente de su gran fracaso, tiene prisa en solucionar lo 
que en más de tres años no ha ocupado sus prioridades. Nos 
referimos a limpieza, los equipamientos deportivos, las re-
laciones con los barrios y su vía pública, la reforma del ce-
menterio… 

El gobierno tiene prisa ahora por hacer cosas, la ciudad ti-
ene prisa por cambiar de gobierno.

Por fin se acaba el peor gobierno que ha tenido Cerdanyola, el 
que ha encabezado Carles Escolà gracias a los votos de ERC y el 
PDCAT. En apenas 100 días, concretamente el próximo 26 de 
mayo, ustedes con sus votos los podrán enviar a la oposición. 

Un gobierno que ha engañado, que ha defraudado y que le ha 
faltado el respeto a la mayoría de vecinos de Cerdanyola y a sus 
votantes. No han cumplido ni el 10% de su programa electoral.  

Se ha demostrado que no han tenido un proyecto para nues-
tro Municipio, y que no han sido capaces ni unos ni otros, de 
gobernar para todo el conjunto de vecinos que forman Cerda-
nyola y sólo les ha preocupado el monotema: la independen-
cia. 

Basta ya de mentiras y engaños a nuestros vecinos, presen-
tando un plan de inversiones que no se ha ejecutado ni un 10%, 
con un espacio público totalmente abandonado (aceras, ban-
cos, parques infantiles,…). 

Nuestro candidato Manuel Buenaño tiene experiencia de 
gobernar y lo hará para el conjunto de todos los vecinos sin 
mirar su ideología política y preocupándose por los problemas 
reales que tenemos en nuestra ciudad, como es la inseguridad, 
el incivismo y el espacio público,…

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
Cada grup municipal amb representació al ple disposa d’un espai en aques-
ta secció d’opinió. El tema és lliure. Als grups se’ls hi faciliten els caràcters dels 
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NACIONALISMO, POPULISMO, 
CERDANYOLA Y EUROPA

VOLEM UNA CIUTAT MÉS NETA,
CAL UN AJUNTAMENT BEN GESTIONAT

El govern vol augmentar el contracte de neteja quasi un milió d’eu-
ros anual més a una filial de Ferrovial. Tot sense que durant el 2018 
es controlés que els més de 7 milions anuals que costa el contracte 
actual es paguessin sobre serveis efectivament prestats. Fa tres me-
sos que hem demanat informació de tot plegat i no tenim resposta. 
Urgeix millorar la neteja a Cerdanyola però no regalant diners sense 
control.

Cal que l’Ajuntament es doti de personal tècnic i administratiu, es-
pecialment els llocs de treball vacants, per al control del compliment 
del contracte. Proposem que crear un servei específic de fiscalització 
dels serveis externalitzats entre els que, a més de la recollida de resi-
dus i la neteja viària, trobem la jardineria, l’atenció domiciliària, o les 
escoles bressol entre altres.

També proposem que un augment del contracte contempli proves 
pilot de recollida porta a porta i altres sistemes que augmentin el re-
ciclatge del 36% actual al 50% que ens exigiran en dos anys. No fer-
ho ens suposarà un enorme sobrecost i sancions que hauran de pagar 
la gent de Cerdanyola amb els seus impostos.

Fa temps que avisem i fem propostes, no demagògia. És obvi que 
volem una ciutat neta, però no s’aconseguirà simplement abocant 
diners sense control. Reclamem una bona gestió del diner públic.

Si volem deixar un planeta millor per a les generacions fu-
tures, ens cal una aposta per reduir els residus i augmentar 
la reutilització i el reciclatge. Perquè ens estem carregant el 
planeta. Perquè si reciclem poc, gastem més CO2, que ajuda a 
accelerar el canvi climàtic, entre altres qüestions. 

Segons les dades del 2017, Cerdanyola recicla un 35’5% dels 
residus que genera, molt per sota del 41’45%, la mitjana cata-
lana. Cerdanyola es troba lluny dels objectius que estableix la 
Unió Europea (UE), d’arribar a un 50% de reciclatge al 2020 i 
un 60% al 2030. 

El pròxims governs que surtin de les urnes han de treballar 
per a que aquestes dades millorin, i molt. Des de la recollida 
porta a porta, contenidors smart, pagament per generació, 
n’hi ha diferents mesures (veure http://residusmunicipals.
cat/). 

Què proposa el govern actual per a que Cerdanyola arribi als 
objectius de reciclatge? Alguna prova pilot, encara que sigui? 
Lamentem comunicar que la proposta que el govern porta 
de millora del contracte de la recollida de les escombraries i 
residus, no aporta cap canvi ni millora per a que Cerdanyola 
comenci a fer front als compromisos en matèria de reciclatge.

La cercanía de las elecciones municipales de mayo no debe hacernos perder de 
vista ni minusvalorar el hecho de que el mismo día votaremos en clave europea, 
tanto en Cerdanyola como en toda España.

Los adversarios a los que se enfrenta la Unión Europea no son distintos de 
aquellos a los que nos enfrentamos aquí: populismo, nacionalismo y extremis-
mos, de los que participan, aunque se esfuercen en negarlo, partidos como el que 
nos gobierna a nivel local y otros. Son formaciones politicas como la del alcal-
de (Compromís per Cerdanyola), ERC o CiU, que ponen sus rituales y dogmas 
identitarios por encima del trabajo diario para mejorar la vida de la ciudadanía. 
Algunos de ellos afirmaban querer “devolver las instituciones al pueblo”, pero lo 
unico que han hecho ha sido atrincherarse y paralizarlas durante casi 4 años, ob-
cecados en su monotema.

Lo que nos jugamos, desde el nivel local hasta el europeo, es mantener el mejor 
sistema de garantía social, seguridad y prosperidad del mundo; o volver al pasado 
de la mano de gente que no aprecia lo que tiene porque nunca ha luchado por ello.

El pasado 26 de enero la asociación Europeans in Catalonia nos recordaba que 
el 30% de los miembros del Parlamento Europeo son personas contrarias a la 
UE. El populismo y el nacionalismo antieuropeo son también problemas locales 
y estatales, y la abstención es su gran aliada. Conjuremonos para votar todos el 
próximo 26 de Mayo. Qué nadie se quede en casa: por Cerdanyola, Cataluña, Es-
paña, Europa ... y por el futuro.

que disposen per escriure. Si es supera el nombe de caràcters es redueix el cos 
de lletra fins encabir el text a l’espai establert.
En aquest número apareixen dos articles d’ICV-EUiA perquè per errada en el 
darrer butlletí no en va sortir cap.

(article corresponent al Riu Sec 335)
AQUESTA OPORTUNITAT NO LA 

PODEM PERDRE

Hem votat en contra del que planteja el govern de Compromís 
al voltant de l’estació de tren Renfe perquè empitjora la zona, 
densificant-la i aïllant-la més; a més, respon exclusivament als 
interessos dels propietaris.

Per a que millori presentem unes propostes. Una nova estació 
de tren, que estigui al mig d’una futura plaça, amb bon accés, dins 
d’un edifici amb botigues i serveis. L’estació és una oportunitat i 
ha d’aconseguir un impuls important social i econòmic. L’edifici 
històric de l’estació, ha de cedir-se a l’ajuntament i destinar-ho a 
equipament públic. També cal un pàrquing per a que creixi l’ús 
del transport públic al poder aparcar al costat de forma gratuïta.

No podem augmentar el número d’habitatges permesos ac-
tualment i per tant no fer tant alts els edificis. Els espais verds 
s’han de fer pensant en el pas natural dels vianants i evitant que 
siguin espais marginals. La passera nova sobre el riu ha d’estar 
més centrada amb la nova plaça de l’estació, punt central del 
camí cap al tren. 

Cal fer la connexió del Passeig del Pont amb la N-150, i per tant, 
que es desenvolupi el C/Salvador Espriu. Sense aquest carrer, el 
C/Sta. Teresa continuarà depenent de la connexió amb Av. Ca-
talunya.

REFLEXIONEM SOBRE ELS RESIDUS



NÚMERO 336 / INSTITUCIONAL 14 

INSTITUCIONAL

Llum verda a la barrera hidràulica 
a l’abocador de Can Planas

El ple aprova la modificació del 
PGM al sector Bellaterra

El Ple ordinari del mes de 
desembre del 2018 va  
acordar per unanimitat:

“Primer. Instar al govern a fer 
un estudi, en un termini mà-
xim de 3 mesos, sobre la pos-
sibilitat, abast, conseqüències 
i procediment a seguir per a 
permetre la divisió i segrega-
ció parcel·lària, la disminució 
de la superfície mínima de la 
parcel·la, així com l’edificació 
d’habitatges plurifamiliars a 
Bellaterra.

Segon. Donar a conèixer els 
resultats de l’estudi i mitjan-
çant un procés de participació 
ciutadana, es debati i es valo-
ri la necessitat d’efectuar les 
modificacions puntuals del Pla 
General Metropolità a Bella-
terra.

Tercer. Notificar aquests 
acords a l’Entitat Municipals 
Descentralitzada de Bellaterra 
i es publiquin a la revista mu-
nicipal Riu Sec.”

La seva construcció minimitzarà l’entrada d’aigua subterrània 
a l’abocador i alhora reduirà la sortida de lixiviats

Gràfic específic de les 
actuacions previstes 
Font: Parc de l’Alba

Millora de 
l’enllumenat 
a Bellaterra

L’actuació comportarà una 
inversió d’ 1.600.000 euros i 
resoldrà una de les mancan-
ces històriques de la zona. El 
projecte abastarà 17 quadres 
d’enllumenat públic que ali-
menten 1.139 punts de llum 
de l’enllumenat públic de Be-
llaterra, exceptuant el Turó 
de Sant Pau. El projecte està 
aprovat i s’ha sol·licitat un fons 
europeu FEDER per a dur-lo a 
terme.

Les lluminàries projectades 
seran del tipus led i suposaran 
una reducció de la potència 
instal·lada d’un 68%. Així ma-
teix també se substituiran els 
quadres elèctrics i es moder-
nitzarà la instal·lació muntant 
un sistema de telegestió de 
l’enllumenat. 

Pla de millora de
l’enllumenat públic
L’actuació prevista a Bella-

terra forma part del programa 
municipal de millora de l’en-
llumenat públic de la ciutat, 
atenent les demandes de la 
ciutadania i aplicant criteris 
de sostenibilitat i eficiència 
energètica.

Actualment es treballa en la 
millora i optimització de l’en-
llumenat públic de Canaletes. 
Un cop enllestit el projecte 
tècnic s’enllesteixen els do-
cuments que possibilitaran la 
contractació de la reforma.

Darrerament s’ha actuat al 
sector est del barri de Les Fon-
tetes i Montflorit. L’objectiu 
ha estat millorar l’estat obso-
let de la seva instal·lació d’en-
llumenat públic, que provoca 
una il·luminació deficient en 
moltes zones, a més d’un excés 
de contaminació lumínica i un 
consum energètic inadequat.

MOCIÓ 
COMPLETA

E l pressupost d’aquesta 
operació és de 410.975 eu-
ros i està costejat al 50% 

per  l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Agència de Residus 
de Catalunya. L’avantprojecte 
contempla la construcció de 5 
pous distribuïts al llarg d’uns 
350 metres entre el Castell de 
Sant Marçal i el dipòsit de resi-
dus de Can Planas. En una pri-
mera fase s’estan construint dos 
d’aquests pous, cadascun amb 
una bomba motoritzada que 
permetrà tenir controlat el ni-
vell freàtic per tal de minimitzar 
l’entrada d’aigua neta a l’abo-
cador. Alhora, cada pou tindrà 
instal·lats dos piezòmetres per 
a controlar que el nivell de bom-
bament sigui l’adequat i evitar 
així una possible sortida de li-
xiviats del dipòsit. Acabada la 
construcció dels pous es duran 
a terme els assaigs de bomba-
ment; si aquests demostren que 
són suficients no es construiran 
la resta de pous i si pel contrari 

no són suficients es construiran 
els tres pous restants.

La barrera hidràulica és la pri-
mera fase de restauració de Can 
Planas, recollint els resultats i 
recomanacions dels dictàmens 
hidrogeològic i de gasos i l’anà-
lisi quantitativa de riscos. El 
regidor d’Activitat Urbanística 
i Medi Ambient, Ivan González, 
destaca que el govern «no re-
nuncia a la descontaminació to-
tal de l’abocador  però fins que 
no arribi, aquesta és la solució 
més realista i aconsellada pels 
tècnics»

La moció presentada pel grup d’ERC va ser aprovada per 
majoria absoluta dels regidors i regidores presents
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Cerdanyola és teva, cuida-te’n!
La campanya se centra en despertar la consciència de la ciutadania en la recollida d’excre-
ments de gossos i el servei de recollida de voluminosos i mobles

La campanya Cerdanyola és 
teva, cuida-te’n, concebuda per 
l’Ajuntament, vol despertar la 

consciència cívica de la ciutada-
nia en dos mals comportaments 
que darrerament estan augmen-
tant: els excrements de gossos 
que no es recullen i els volumi-
nosos i mobles que es deixen a la 
via pública sense trucada prèvia 

al servei de recollida. La cam-
panya convida la ciutadania a 
seguir la ‘fórmula’ correcta tant 

en la recollida d’excrements de 
gossos com en la utilització del 
servei de recollida de mobles i 
voluminosos.

El regidor d’Espai Públic, Ivan 
González, explica que “la cam-
panya forma part d’una sèrie 

d’iniciatives que busquen re-
forçar el manteniment i nete-
ja de l’espai públic, una de les 
queixes recurrents de la major 
part de la ciutadania”. 

Campanya visual
La regidora de Transparència 

i Bon Govern, Laura Benseny, 
creu que “es tracta d’una cam-
panya molt visual i atractiva”, 
amb molta presència al carrer 
per tal d’arribar al major nú-
mero de gent possible, amb 
cartells i banderoles i adhesius 
enganxats als contenidors que 
recorden el telèfon gratuït per 
trucar i quedar per una recolli-
da de voluminosos ordenada i 
no haver d’actuar sobre la mar-
xa i d’urgència a denúncia de 
twitter, com està passant.

L’alcalde, Carles Escolà, insis-
teix en la importància d’apel·lar 
a la responsabilitat de la ciuta-
dania a través de la pedagogia, 
sense deixar de banda el règim 
sancionador, però reconeixent 
que “per imposar sancions cal 
sorprendre als infractors en el 
moment de la infracció, el que 
acostuma a ser complicat”.

Moment d’un 
dels vídeos per a 
concienciar de l’ús 
del Servei gratuït de 
Recollida de Mobles i 
Voluminosos

LES RESTES DEL MENJAR,

AL MARRÓ!SI NO SAPS QUÈ ÉS ORGÀNIC,

MENJA PLÀSTIC!

www.residusvalles.cat

#ExcusesoSepares
@residusvalles

Organitza: Amb el suport de:

El servei de recollida de mobles i 
voluminosos és gratuït



    

Cavalcada Reis

Cerdanyola en imatges



Tres Tombs

Reconeixements esportius

Recepció a l’Associació Esportiva IES Banús / CR Sabadell Gimnàstica Rítmica

Recepció a Encarna Oller, campiona de Catalunya individual, i Manuel Luque, campió de Catalunya 
de Tripletes amb la selcció catalana. Tots dos són membres del Club de Petanca Cerdanyola - 
Atlético Serraparera

Recepció ea l’equip sots17 del Cerdanyola Club d’Hoquei, campió d’Europa Recepció a Txell Playà, sotscampiona d’Europa en salt de llargada T11 (dismunició visual) 



Sant Jordi 2019
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L’Oficina Municipal d’Escolarització ha 
gestionat 162 sol·licituds durant el curs actual
L’oficina és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de 
la Generalitat en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres finançats amb fons púbics 

Des de l’inici del procés de 
preinscripció i matricu-
lació del curs 2018-2019 

Cerdanyola compta amb una ofi-
cina municipal d’escolarització, la 
qual ofereix informació, orientació 
i assessorament a les famílies en 
temes d’escolarització als centres 
d’educació infantil, primària i se-
cundària, públics i concertats.

Les funcions de l’oficina són: es-
tablir els mecanismes per orientar 
i informar a les famílies de l’oferta 
educativa; procurar una distribu-
ció equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives específi-
ques que permeti la inclusió i fa-
ciliti la cohesió social; supervisar 
el procés d’admissió de l’alumnat i 
el compliment de les normes que 
el regulen; i gestionar la matrícula 
viva (persones nouvingudes al mu-
nicipi que sol·liciten plaça en un 
centre), així com les sol·licituds de 
preinscripció fora de termini.

Més transparència
El funcionament de l’Oficina 

Municipal d’Escolarització pretén 
intensificar la coresponsabilitat 
de l’Ajuntament en la gestió del 
procés d’escolarització, amb la fi-
nalitat, entre d’altres, de millorar i 
garantir la transparència del pro-
cés; procurar una acollida de ciutat 
a les famílies nouvingudes que han 
d’escolaritzar els seus infants i/o 
joves i promoure el coneixement 
de l’oferta educativa.

D’altra banda, l’OME compta 
amb una Taula mixta de planifica-

ció, conformada per representants 
de l’Ajuntament i dels Serveis Ter-
ritorials. El seu objectiu és estudiar 
i elaborar propostes sobre les ne-
cessitats d’escolarització en les di-
ferents etapes atenent a l’evolució 
demogràfica, a les infraestructures 
necessàries per adequar l’oferta 
educativa del municipi, els serveis 
de transport i menjadors escolars 
o els serveis educatius.

 Procés preinscipció 2019-2020

El període de preinscripció 
per al segon cicle d’edu-
cació infantil, primà-

ria i secundària es preveu que 
serà del 29 de març al 9 d’abril.  
L’Ajuntament organitzarà una 
reunió informativa a finals de 
febrer adreçada a les famílies 
amb infants nascuts al 2016 per 

aclarir dubtes.
Durant el febrer i març les esco-
les i instituts estan oferint jorna-
des de portes obertes per a donar 
a conèixer les seves característi-
ques i oferta educativa.
Informació actualitzada a 
www.cerdanyola.cat/educacio/
preinscripcio

Des de la seva posada en marxa 
l’OME ha gestionat 162 sol·licituds, 
90 realitzades fora del termini or-
dinari de preinscripció i fins a l’ini-
ci del curs i 72 de matrícula viva 
durant el curs actual.

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
AVINGUDA D’ESPANYA, 6C BAIXOS
935 808 888 EXT 3710/3713
OME@CERDANYOLA.CAT

Infants fent una 
activitat de la lectura 
a l’Escola Municipal 
La Sínia
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Alba Carmona: “Un disc que és molt sincer 
perquè neix d’una part meva molt ínitima”
La cerdanyolenca ha presentat al Teatre Ateneu el seu primer disc que conté bona part 
de la seva ànima en un moment molt especial personal i professional

M’encanta la música 
llatinoamericana i de fet el disc 
té molta influència seva

Alba Carmona durant 
el concert que va oferir 
al Teatre Ateneu el 9 
de febrer

‘Es hora de cambiarse los 
zapatos’, ‘Aún estamos a ti-
empo’, dius en aquest tema. 
Una mica ja és això, nova eta-
pa artística, nou disc?

Jo crec que aquest disc reflecteix 
el moment en què estic ara i com 
em va anar l’any passat, on hi ha 
hagut molts canvis tant a nivell 
personal com professional. És un 
disc on havia de dir el que sentia i 
on s’havien de canviar coses. Per 
això va néixer ‘A tiempo’.

I presentar-ho a Cerdanyola, 
a casa

Presentar-lo a l’Ateneu és molt 
emocionant per a mi, perquè és 
un dels primers escenaris que vaig 
trepitjar, quan de ben petita balla-
va amb la Peña Flamenca. És un 
lloc al qual li tinc molta estimació.

Set cançons pròpies i dues 
versions de compositors xi-
lens. Volies fer cançons prò-
pies, dir la teva i les coses 
que t’importen a tu?

Sí, la veritat és que porto anys es-
crivint aquestes cançons, les quals 
estan fetes des de molt a dins, 
d’històries molt pròpies i prope-
res a mi. Un disc que és molt sincer 
perquè neix d’una part meva molt 
íntima. 

Alba Carmona és una estudi-
osa de la música i s’ha mogut 
molt en els sons de diferents 
músiques. Aquesta convivèn-
cia de llenguatges musicals 
es veu en aquest disc?

Aquesta era la intenció. Jo vinc 
de la música tradicional i he fet 
moltes coses i he après molt de 
molta gent d’altres estils musicals. 

El que sí que sé és que la meva base 
parteix de la música tradicional.

És veritat que també t’en-
cantaria fer algun bolero?

M’encanta la música llatinoa-
mericana  i el disc té molta influèn-
cia seva i sí, m’agradaria moltíssim 
fer un repertori de boleros.

Això de volar en solitàri no 
et dóna una mica de verti-
gen? 

Una mica sí. Quan comences 
una cosa nova té el seu risc, però 
jo tenia aquesta necessitat des de 
fa molt de temps. Per a mi era im-
portant aquest canvi.

I un canvi també molt impor-
tant ha estat ser mare, no?

Sí, sens dubte, ha estat un canvi 
gegant i també m’ha canviat molt 
a l’hora de cantar i sentir les me-
ves cançons.

Viure a Andalusia et marca 
musicalment?

No crec. És veritat que tinc molt 
a prop el flamenc però jo ara no 
estic molt en aquest món, fa molts 
anys que estic fent altres coses. Jo 
tinc molta influència de Barcelo-

na i haver viscut aquí m’ha facili-
tat aquesta obertura musicalment 
parlant.

Què ha aportat Jesús Guer-
rero al disc?

En Jesús és el productor del disc i 
podríem dir que aquest disc és dels 
dos. M’ha ajudat en tot i s’ha impli-
cat molt. Per a mi és una persona 
clau en aquesta nova etapa.

Vas començar de molt jove i 
ballant

Vaig començar de molt petita 
amb la meva mare qui ballava tam-
bé, encara que no professional-
ment. Per a mi ballar forma part 
de la meva vida i ha sigut una altra 
manera d’expressar-me.

Algun projecte en el cap?
Ara per ara estic vivint el mo-

ment. Tinc projectes en el cap, 
però vull donar temps a tot.

Alba Carmona en una 
fotografia de la galeria 
del seu web www.
albacarmona.es (Curro 
Viera)
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L’equip Fem17 del Cerdanyola Club 
d’Hoquei ha fet història guanyant 
el Campionat d’Europa-Quima 

Gimeno, celebrat el passat desembre al 
Pavelló Municipal Can Xarau-Paco Ar-
pide. Les de José Emilio Borregán van 
fer valer el factor pista i el seu talent 
per proclamar-se campiones d’Europa 
a falta de la disputa d’un partit. A més, 
la victòria que els hi va donar el títol va 
ser davant el seu màxim rival, el Mata-
ró. Les del Maresme s’havien imposat a 
les cerdanyolenques en els últims cam-
pionats de Catalunya i Espanya.

El Cerdanyola CH va acabar el campi-
onat invicte, amb 26 gols a favor i dos en 
contra.  La classificació final de l’Euro-
peu va ser: 1-Cerdanyola, 2-Stuart HCM 
(Portugal), 3-CH Mataró, 4-Eagle Tem 
(Alemanya), 5-Gijón HC, 6-Swiss Futu-
re (Suïssa) i 7-Pink Revolution (Itàlia). 

L’equip del Cerdanyola el van formar: 
Clara Puiggalí, Joana Xicota, Andrea 
Massons, Txell Gimeno, Nerea Garri-
do, Ariadna Carrión, Júlia Birbe, Ma-
ria Martín, Anna Martín i Mariona 
Hernández.  L’equip tècnic el va encap-
çalar José Emilio Borregán amb l’ajuda 

de Quima Jimeno i   Xavi Gimeno. Els 
delegats són: Francisco Martín i Fran-
cisco Carrión.

Quima Jimeno
El Campionat d’Europa va dur el nom 

‘Quima Jimeno’, històrica jugadora del 
Cerdanyola CH i actual entrenadora del 
club. Jimeno és una de les pioneres i re-
ferència de l’hoquei femení. Amb la sa-
marreta verd i blanca va ser la capitana 
de l’equip que va aconseguir l’OK Liga i 
la Copa de la Reina la temporada 2009-
10. 

El Fem17 del Cerdanyola Club d’Hoquei 
es corona campió d’Europa
El gol de penal de Txell Gimeno va confirmar la victòria davant el Mataró i li va donar l’Europeu a 
les cerdanyolenques a falta d’un partit per acabar el campionat celebrat a la ciutat

L’equip campió d’Europa celebra el títol, que es veu en primer pla per davant de les jugadores

Guillem Sánchez 
realitzant 

l’esmaixada que li 
va donar el concurs                  

(M.A. Chazo / FCBQ) 

Guillem Sánchez guanya el concurs 
d’esmaixades de Copa Catalunya
El jugador del Club 
Bàsquet Cerdanyola 
es va lligar al coll la 
bandera de la ciutat en 
l’esmaixada guanyadora

El Nou Congost de Manresa va 
ser l’escenari de la tercera edi-
ció oficial de l’Allstar de bàsquet 
de Copa Catalunya. Guillem          
Sánchez, jugador del Club Bàs-
quet Cerdanyola, va brillar en el 

concurs d’esmaixades aconse-
guint la primera posició. El ju-
gador, que aquest any viu la seva 
primera temporada al primer 
equip de l’entitat verda, arribava 
com a la sorpresa del concurs i 
acabava guanyant-lo.

Genís Tena, també jugador del 
primer equip del club cerdanyo-
lenc també va participar a l’Alls-
tar. Tena va jugar amb l’equip 
daurat, que va acabar perdent el 
partit.
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in
dispensable

FEBRER-MARÇ-ABRIL

10 Diumenge
MARÇ

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Retrospectiva de Cerdanyola
Hora: horari Biblioteca
Lloc: sala Elisa Arimany
Organitza: AFOCER

VISITA GUIADA
Ca n’Oliver, un poblat ibèric 
laietà. Portes obertes al museu i 
visita guiada al jaciment
Hora: 12:00h
Lloc: Museu Ca n’Oliver

FESTIVAL DIA ANDALUSIA
Dedicat a Huelva
Hora: 19:00h
LLoc: Teatre Ateneu
Organitza: Casa Andalucía

Fins al

03 Diumenge
MARÇ i 7 d’ABRIL

SETMANA DEL BACALLÀ
23 establiments ofereixen plats 
elaborats amb bacallà
Lloc: restaurants participants

31 Diumenge
MARÇ

EXPOSICIÓ 
‘La revolució neolítica. La Draga, 
el poblat dels prodigis’
Horari: horari Museu Ca n’Oliver
Lloc: Museu Ca n’Oliver

Fins al

23 Dissabte
FEBRER

EXPOSICIÓ
‘Vallès. Fabricar passats, fabricar 
futurs ’
Horari: horari MAC
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

08 de març
al 5 de MAIGDel

PATINATGE ARTÍSTIC
‘XVIII Trofeu de l’Amistat. III 
Memorial Paco Arpide’
Lloc: Pavelló Can Xarau
Organitza: CPA Cerdanyola

23 Dissabte
FEBRER

SUC AMB LLETRES
‘Als núvols’ amb la presència dels 
il·lustradors Anna Obiols i Subi
Horari: 12:00h
Lloc: Biblioteca Central
Organitza: Llibreria L’Aranya

23 Dissabte
FEBRER

MÚSICA CAMBRA
Angie Rodríguez Trio (veu, piano 
i saxo baríton)
Hora: 12:00h
Lloc: Museu Art Cerdanyola

24 Diumenge
FEBRER

JUGATECAMBIENTAL
Petjades del passat 
Reconstrucció paleoambient 
època neolítica a Cerdanyola
Hora: 11:30h
Lloc: Parc Turonet

24 Diumenge
FEBRER

03 Diumenge
MARÇFins al

DIA INTERNACIONAL DONES
Acte central i lectura del manifest.
‘Teixint aliances feministes’
Hora: 12:00h
Lloc: plaça Abat Oliba

09 Dissabte
MARÇ

CARNAVAL
Gran rua de Carnaval. Ball i 
lliurament de premis. 
Programació accedint al QR
Hora: 17:00h
Lloc: Sortida av. Espanya 
arribada Parc Turonet

02 Dissabte
MARÇ
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24 Diumenge
MARÇ

17 Diumenge
MARÇ

TALLER FAMILIAR
‘Les dones fan olles i cassoles’. 
Taller de ceràmica neolítica
Hora: 11:30h
Lloc: Museu Ca n’Oliver

17 Diumenge
MARÇ

VISITA GUIADA
a la Masia de Can Coll i entorn
Hora: 11:30h i 12:30h
Lloc: Can Coll

ACTIVITAT FAMILIAR
Els nostres amics els ocells. 
Activitat per a famílies amb 
infants
Hora: 12:00h
Lloc: Jardí Ca n’Ortadó

07
Diumenge
ABRIL

ESPECTACLE FAMILIAR
‘Els cistells de la Caputxeta’
Hora: 12:00h
Preu: 7€, socis Bambalina 4€
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Bambalina

17 Diumenge
MARÇ

CINEFÒRUM
Sessions de Xiscnèfils amb la 
projecció de pel·lícules en VO
Més info http://www.xisc.org/
Hora: 21:30h
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Xiscnèfils

CHILL OUT
De mites i art: Togores, Venus, 
Amor i Passions
Horari: 11:30h i 12:30h
Lloc: Museu Art Cerdanyola

10 Diumenge
MARÇ

JUGATECAMBIENTAL
Fem amanides de temporada 
amb productes de l’hort
Horari: 11:30h 
Lloc: Parc Turonet

10 Diumenge
MARÇ

15 Divendres
MARÇ

TEATRE
‘Shirley Valentine’. Un 
formidable monòleg còmic
Hora: 21:00h
Lloc: Teatre Ateneu

17 Diumenge
MARÇ I 19 D’ABRIL

VISITA GUIADA
al Museu d’Art Cerdanyola
Hora: 12:00h
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola

TALLER DEMOSTRACIÓ
‘Dones, medicina tradicional i 
màgica’
Hora: 12:00h
Lloc: Jardí Ca n’Ortadó

PROGRAMA GENT GRAN
Taller i activitats adreçades a les 
persones de més de 60 anys
Informació: trucant al 
935.808.888 ext 2141 de dilluns a 
divendres de 10h a 14h28 Dijous

MARÇ
DIJOUS FEMINISTES
Taller autodefensa feminista a 
càrrec Irene Moreno
 Hora: 18:00h
Lloc: Escola Sant Martí

06 Dissabte
ABRIL

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Present i futur del nostre passat 
Hora: 18:00h
Lloc: terrassa Museu Ca n’Oliver

CAFÈ AMB LLETRES
‘Per tenir casa cal guanyar la 
guerra’ de Joan Margarit
Horari: 19:30h 
Lloc: Sala Enric Granados

14 Dijous
MARÇ

TALLER FAMILIAR
Confeccionar una rosa de paper 
amb la tècnica de l’origami. Cal 
inscripció prèvia
Hora: 11:30h i 12:30h
Lloc: Museu Art Cerdanyola

14 Diumenge
ABRIL

CAFÈ FILOSÒFIC
Diàleg sobre temes d’interès des 
d’una perspectiva filosòfica
Hora: 18:30h
Lloc: Sala Enric Granados

11 Dijous
ABRIL



TELÈFONS D’URGÈNCIA
Urgències Bombers ..............................................................   
Emergències  ............................................................................    
Policia Local  ................................................    
ABP Mossos d’esquadra  ...............................   
Policia Nacional (urgències)  ..........................................    
Comissaria de Policia Nacional  ................   
Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència .................................  

TELÈFONS SANITARIS
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Cita prèvia Atenció Primària  ......................  
CAP Canaletes  ...................................................  
CAP Fontetes  .....................................................   
CAP Serraparera  ...............................................  

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)
Urgències  .............................................................  
Visites  .....................................................................  
Centre de Salut Mental  .................................   
Creu Roja  ..............................................................  
Centre Hospitalari Parc Taulí  .....................  
Programa d’Atenció a la Dona  ..................  
Alcohólicos Anónimos  ..................................  
Parkinson Catalunya  .......................................  
AL-ANON familiars d’alcohòlics  ...............  
Ambulàncies (urgències)  ..................................................
Associació Esp. Contra el Càncer ............  

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

935 942 216
935 942 111
935 809 677 
936 916 161
937 231 010
935 942 199
933 177 777
935 800 311
933 103 953

061
932 002 099

937 284 444
935 910 740
935 944 470
935 806 363

112
112

 936 912 000 / 092
935 924 700

112
936 924 003

900 900 120

935 811 000
935 802 751
935 801 398
935 806 151

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (centraleta)  ..........................
Arxiu Municipal  ............................................
Ateneu  ...............................................................

Biblioteca Central Cerdanyola  .............
Casal de Joves ...............................................
Centre d’Informació, Atenció i
Recursos per a Dones (CIARD)  ...........
Cerdanyola Ràdio (105.3 FM) ................

Deixalleria Municipal  .................................
Escola Municipal de Música  ...................
EMD Bellaterra  ..............................................
Immigració i Cooperació .........................
Mercat Municipal Les Fontetes  ............
Mercat Municipal Serraperera  ..............
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)  ....
Museu de ca n’Oliver  .................................
Oficina Municipal d’Habitatge  ..............
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor  ...............................................
ORGT Diputació  ...........................................
Parc Esportiu Guiera  .................................
Servei Local de Català  ..............................
Servei de Medicació  ..................................
Servei d’Ocupació Can Serraperera  ..
Salut Pública  ..................................................
Serveis Social  ................................................
Zona Esportiva Can Xarau ......................

935 808 888
935 808 888 
935 808 888 
935 914 133
935 807 602
935 805 869

935 921 647
935 805 358
670 484 369
936 917 442
935 808 888
935 181 830
935 808 888
936 926 496
936 926 043
935 914 130
935 804 500
935 886 694

935 808 888
934 729 170
935 863 636
935 802 751
935 808 888
935 947 050
935 808 888
935 808 888
936 917 704

Ext. 3164
Ext. 3870

Ext. 3962

Ext. 3765

Ext. 3110

Ext. 3855

Ext. 3730
Ext. 3770

TRANSPORTS
FF.CC.  ................................................................
RENFE Rodalies  ...........................................
SARBUS  ............................................................

Radio Taxi Vallès Occ  ................................

932 051 515
936 918 869
935 806 700
937 279 292
935 802 727
936 924 016
936 925 823 

TELÈFONS D’INTERÉS

Telèfon d’atenció ciutadana  010

FEBRER
23 Rovira-C.Selva
24 Rovira-Boquet
25 ORDIS
26 LLUÍS
27 J. SELVA
28 SÁNCHEZ

MARÇ
1 COSTA
2 Rovira-Valls
3 Rovira-Ferrer
4 GALCERÁN
5 RAMBLA
6 ÁLVAREZ
7 PINETONS
8 ROVIRA
9 Rovira-Merinero
10 Rovira-Orígen
11 SANT ANDREU
12 TORRENTS
13 HIDALGO
14 RINCÓN
15 NOVELL
16 Rovira-Rivera
17 Rovira-Pereiro
18 RIZAL
19 HIDALGO VALLS
20 C. SELVA
21 BOQUET
22 ORDIS
23 Rovira-Lluís
24 Rovira-J.Selva

25 SÁNCHEZ
26 COSTA
27 VALLS
28 FERRER
29 GALCERÁN
30  Rovira-Rambla
31 Rovira-Álvarez

ABRIL
1 PINETONS
2 ROVIRA
3 MERINERO
4 ORÍGEN
5 SANT ANDREU
6 TORRENTS
7 Rovira-Hidalgo
8 RINCÓN
9 NOVELL
10 RIVERA
11 PEREIRO
12 RIZAL
13 HIDALGO VALLS
14 Rovira-C.Selva
15 BOQUET 
16 ORDIS
17 LLUÍS
18 J. SELVA
19 Rovira-Sánchez
20 Rovira-Costa
21 Rovira-Valls
22 Rovira-Ferrer
23 GALCERÁN
24 RAMBLA

CERDANYOLA
Álvarez:  C/Reis (Gal Unicentro)  ...................   936 926 721
Galceran:  Pl. Sant Ramon, 18  ............................   935 808 778
Hidalgo:  Ronda Cerdanyola, 1  ........................   936 922 368
Hid-Valls:  Av. de Canaletes, 11  ..........................   936 925 353
Lluís:  Altimira, 18  ............................................   936 924 708
Ordis:  Av. Rep Argentina,17  ........................   935 807 859
Pereiro:  Av. Catalunya, 49-B  ..........................   935 809 700
Rivera:  C/Sant Ramon, 182  ...........................   936 920 676
Rovira:  Pg. Cordelles, 67  ................................   935 921 399
Sánchez:  C/Santa Rosa, 36-38  .......................   936 923 184
C. Selva:  C/Torrent, 12  ........................................   935 947 430
Torrents:  C/Diagonal, 30  ...................................   935 803 904
Valls:  Av. Catalunya, 17  ................................   936 921 130
Novell:  Ctra. Barna, 216  ..................................   935 947 195
Orígen:  C/Pablo Picasso, 1 local 4  .............   937 687 299

RIPOLLET
Pinetons:  C/Palau Ausit, 1  ..................................   936 917 059
Merinero:  Ctra. Barcelona, 130  .........................   936 920 021
Rincón:  C/Magallanes, 4  .................................   936 920 086
J. Selva:  C/Calvari, 3-5  ......................................   935 809 523
St Andreu:  C/ Sant Andreu, 4  .............................   936 922 326
Boquet:  C/ Lluna, 6  ............................................   936 922 590
Costa:  C/ Verge del Pilar, 10  .......................   935 865 426
Rambla:  Rambla Sant Jordi, 89  ....................   936 912 473
Ferrer  Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3  ....   936 922 336
Rizal  C/ Rizal, 1D  ...........................................   935 865 426

+ Farmàcies de guàrdia
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