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Editorial

Benvolgut veí i veïna,

La ciutat comença l’any amb un nou pressupost municipal. 

El primer, de fet, aprovat amb normalitat dels darrers 5 anys, i 

el primer del mandat 2019-2023 impulsat pel nou consistori. En 

aquest sentit, des del govern municipal agraïm profundament 

a totes les forces que han volgut treballar per l’acord a fi de 

poder tenir a punt, i com més aviat millor, l’eina clau que ha de 

servir per recuperar una gestió municipal eficaç i eficient al 

servei de les persones. 

I és que estem d’enhorabona. Comptem, per primer cop en molt 

de temps, amb un pressupost feminista que aposta de manera 

decidida per la igualtat real entre homes i dones. Un pressu-

post que dóna un impuls a les polítiques socials i d’atenció a 

les persones. Que reforça les regidories de Joventut, enfocada 

a l’emancipació, i de Gent Gran, a fi de garantir un envelliment 

actiu i de qualitat a la ciutat. 

Amb aquests nous comptes municipals, impulsarem també la 

Taula d’Habitatge, així com la inversió en reforma i compra de 

més pisos municipals. De la mateixa manera, recuperarem es-

pais emblemàtics per a usos de ciutat com la Torre Vermella i 

Ca n’Altimira i construirem una nova seu per a la nostra Po-

licia Local.

I tot això, sense oblidar-nos de les grans inversions previstes 

en l’àmbit de l’esport al llarg del mandat, que superen els 11 mi-

lions d’euros; així com la permanent millora de l’espai públic, 

els nostres barris, les nostres places i carrers, complint amb 

un dels principals compromisos que vam adquirir com a nou Go-

vern amb la ciutadania.

La ciutat i la seva gent ho necessitaven. Després d’anys de 

paràlisi, tenim pressupost i seguim en marxa.

Apreciado vecino y vecina,

La ciudad comienza el año con un nuevo presupuesto muni-

cipal. El primero, de hecho,  aprobado con normalidad de los 

últimos 5 años, y el primero del mandato 2019-2023 impulsa-

do por el nuevo consistorio. En este sentido, desde el gobierno 

municipal agradecemos profundamente a todas las fuerzas 

que han querido trabajar por el acuerdo a fin de poder tener 

a punto, y lo antes posible, la herramienta que ha de servir para 

recuperar una gestión municipal eficaz y eficiente al servicio de 

las personas.

Y es que estamos de enhorabuena. Contamos, por primera vez 

en mucho tiempo, con un presupuesto feminista que apuesta 

de manera decidida por la igualdad real entre hombres y mu-

jeres. Un presupuesto que da un impulso a las políticas sociales 

y de atención a las personas. Que refuerza las concejalías de Ju-

ventud , enfocada a la emancipación, y de Gente Mayor, a fin de 

garantizar un envejecimiento activo y de calidad en la ciudad.

Con estas nuevas cuentas municipales, impulsaremos también 

la Mesa de Vivienda, así como la inversión en reforma y com-

pra de pisos municipales. De igual forma, recuperaremos espa-

cios emblemáticos para usos de ciudad como la Torre Vermella 

y Ca n’Altimira y construiremos una nueva sede para nues-

tra Policia Local.

Y todo esto, sin olvidarnos de las grandes inversiones previstas 

en el ámbito del deporte a lo largo del mandato, que superan los 

11 millones de euros; así como la permanente mejora del espa-

cio público, nuestros barrios, nuestras plazas y calles, cum-

pliendo con uno de los principales compromisos que adquirimos 

como nuevo Gobierno con la ciudadanía.

La ciudad y su gente lo necesitaban. Después de años de pa-

rálisis, tenemos presupuesto y seguimos en marcha.

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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La ciudad tiene un nuevo presupuesto para el 2020
El presupuesto municipal asciende a 61,8 millones de euros con capítulos destacados como los 

11 millones destinados al espacio público y un plan de inversiones valiente para el mandato 2020-23

E l pleno municipal de enero 

aprobó de forma definitiva 

el presupuesto municipal 

para el 2020. Las alegaciones pre-

sentadas por los grupos de ERC, 

Cs, Guanyem y PP fueron desesti-

madas por razones técnicas. PSC, 

ECP  y JxC volvían a apoyar las 

cuentas y se añadía también el PP, 

mientras que ERC, Cs y Guanyem 

votaban en contra. El presupues-

to municipal 2020 sube a 61,8 

millones de euros y 3,8 millones 

de euros de la empresa municipal 

Cerdanyola Promocions. El conce-

jal de Finanzas, Javier Sánchez, 

destacaba en el pleno que se trata 

de un presupuesto ampliamente 

trabajado y debatido con todos los 

grupos y que “significa la vuelta a la 

estabilidad política en la ciudad”, 

remarcando que “la desestimación 

de alegaciones es una cuestión téc-

nica y no política y toda la tramita-

ción se ha efectuado en los plazos 

establecidos”.

Por otra parte, el portavoz del Go-

bierno, David González, explica 

que “una de las grandes priorida-

des del presupuesto es tener un 

espacio público digno y empezar 

a desarrollar el proyecto Cerda-

nyola Ciudad del Conocimiento 

vertebrando las potencialidades 

de ciudad, UAB, Parc de l’Alba y 

Centro Direccional”. La apues-

ta por un espacio público digno 

queda patente en la partida de 11 

millones de euros que se desti-

narán al mantenimiento y me-

jora de este. En el área de Terri-

torio y Sostenibilidad también se 
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Inforgrafía explicativa 
de los ingresos 2020
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Políticas 
de atención a 
las personas 

3.514.225€

Deportes
+234.381€

Educación
+180.212€
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Adquisición y
reforma de

vivienda
social

400.000€

Seguridad
ciudadana
+80.764€
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Tecnologías 

y sitemas
información

+98.396€

Feminismo 
y LGTBIQ
+51.112€

Gente 
Mayor

+18.400€

Juventud
+47.188€

Contrato
mantenimiento 

vía pública 
5.000.000€

Soste-
nibilidad
+22.668€

Infografía de 
los gastos más 
destacados del 
pressupuesto 2020
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020
INVERSIONES 2020-2023

Equipamientos municipales (57,6%)

Otros (0,37%)Mejoras depencias municipales (1,4%)

Intervenciones en el espacio
público  (36,9%)

Vivienda (1,48%)

Alumbrado (2,2%)

1,4%

36,9%

57,6%

2,2%

1,48%

0,37%

 

PROYECTOSINVERSIONES
2020-23

contempla el aumento de la parti-

da destinada a la sostenibilidad y 

transición energética.

Presupuesto social
El presupuesto 2020 es un pre-

supuesto social y es en el ámbito 

de Cohesión Social y Ciudadanía 

donde se destina más dinero con 

18,5 millones de euros, lo que 

supone un incremento respecto 

al ejercicio anterior del 5,15%.  En 

este área destaca la partida desti-

nada a la atención a las personas 

con un aumento de 3,5 millones 

de euros. En el área de Alcaldía y 

Presidencia hay un importante re-

fuerzo de los programas de Fe-

minismo y LGTBIQ+, Juventud 

y Personas Mayores. 

En el área de Economía y Servicios 

Generales se apuesta por un im-

portante incremento presupues-

tario en la concejalía de Seguri-

dad Ciudadana y también para 

la de Tecnologías y Sistemas de 

Información.

Deuda viva
Respecto de la consolidación 

del objetivo de garantizar la sol-

vencia y sostenibilidad finan-

Gráfico de inversiones 
y listado de proyectos 
para el mandato 
2020-23

ciera de la Corporación, el en-

deudamiento a finales del 2020 

estará alrededor de los 8 millo-

nes de euros, lo que representa 

un nivel de endeudamiento del 

14% sobre los ingresos corrien-

tes municipales. Esta situación 

permite ir a un nuevo endeu-

damiento durante este nuevo 

mandato para llevar a cabo las 

políticas de inversión en la ciu-

dad.

Inversiones
Las inversiones que se harán en 

la ciudad durante el mandato 

serán las que el Ayuntamiento 

pueda afrontar dada su capaci-

dad inversora más las que re-

aliza el Área Metropolitana de 

Barcelona directamente a cargo 

de su presupuesto. El plan de 

inversiones 2020-23 a cargo 

del presupuesto municipal se 

estima en 27 millones de eu-

ros y recoge proyectos de em-

bergadura como por ejemplo la 

II Fase de reurbanización de 

los barrios de Les Fontetes y 

de Serraperera, la nueva sede 

de la Policía Local y la refor-

ma y rehabilitación de la Torre 

Vermella. También está previs-

ta la reforma y rehabilitación de 

Ca n’Altimira y las mejoras del 

Parc Esportiu Municipal de 

Guiera. A lo largo del mandato 

también se iniciarán las obras 

de la piscina y pabellón de la 

ZEM Riu Sec y los trabajos de 

mejora de la piscina de Can 

Xarau.

El gobierno apuesta por la II fase 
de Serraperera y Fontetes y un 
plan de mantenimiento 
permanente de la vía pública
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E
l programa al voltant de 

la celebració del 8M és 

transversal i amb pers-

pectiva interseccional, per tal de 

fer-nos reflexionar sobre la si-

tuació de les dones en diferents 

àmbits, refermant el compromís 

en la defensa per la igualtat dels 

drets i oportunitats per a dones i 

homes, treballant conjuntament 

per l’eradicació de les discrimi-

nacions i les violències masclis-

tes i LGTIQfòbiques.

Presentació del Dia 
Internacional de la 
Dona a Cerdanyola 
amb la participació 
de les persones 
representants de 
les entitats que hi 
participen organitzant 
activitats

Una de les novetats d’enguany 

és la campanya #SomHistòria: la 

història de les dones és història, 

impulsada per la Regidoria de 

Feminisme i LGTBIQ+, i que re-

corda 35 dones per contribuir a la 

genealogia feminista. S’han ela-

borat pòsters amb la seva imatge, 

informació i un codi QR que per-

met accedir a la seva biografia, i 

s’han col·locat a equipaments de 

la ciutat per fer-les visibles.

L’altra gran novetat és la cursa i 

Cerdanyola fa visible el paper de les dones 
a la Història aprofitant la celebració del 8M
Ajuntament i entitats ciutadanes organitzen el programa d’activitats al voltant Dia 

Internacional de les Dones per fomentar un model de lluita col·lectiu i teixir xarxa feminista

caminada feminista, organitzada 

per NonStopRun, amb dos recor-

reguts, un de 4,5 km i un d’1,4 km. 

Durant la celebració de la cursa 

hi haurà un taller de xapes rei-

vindicatives a càrrec de la Creu 

Roja i una xocolatada i tallers 

de manualitats a càrrec d’ADIA, 

Agrupació Cultural Sardanista, 

AAVV de Sant Ramon, llibreria 

Èfora i Plataforma Cultural de 

Dones.

El 8 de març és Vaga General 

Feminista i des d’aCordeDones, 

amb la col·laboració de la JOC, hi 

haurà el concert solidari Infini-

tament dones, els fons del qual es 

destinaran a Plataforma Cultural 

Dones, i s’emplaça a tota la ciutat 

a sumar-se a la vaga i a anar a la 

manifestació convocada a Barce-

lona.

Altres activitats programades 

el mes de març són projeccions 

cinematogràfiques, representa-

cions teatrals, xerrades i visites 

a les exposicions L’home nu: tot 

despullant els arquetips de la 

masculinitat (MAC), Dones: fic-

cions i realitats (Ca n’Oliver) i 

Resistències de dones a la fron-

tera sud (Ateneu).

Orlando Barrial ja és part 
del nostre patrimoni

Orlando Barrial en una 
fotografia d’arxiu

H
a mort Orlando Barrial i 

Jové (1963 - 2020), una 

de les figures clau en la 

preservació i difusió de la riquesa 

del patrimoni històric, artístic i 

cultural de la ciutat. També un 

home compromès amb el present 

i futur de la seva comunitat, essent 

uns dels impulsors de Cerdanyola 

Debat, que es volia factoria de ide-

es al servei del bé comú.

Com arqueòleg va participar en 

les excavacions a Ca n’Oliver i va 

ser el director de la revista espe-

cialitzada Limes. Igualment, Bar-

rial va ser un dels impulsors, l’any 

2005, del Grup d’Estudis Socials 

de Cerdanyola amb l’objectiu de 

divulgar la història local. 

Orlando Barrial va fer tàndem 

amb Txema Romero per convertir 

el Museu d’Art MAC Can Domè-

nech en una casa oberta a tothom, 

ja amb Romero havia realitzat 

l’any 2002 la  Guia del Patrimo-

ni modernista i Noucentista de 

Cerdanyola, amb 5 itineraris per 

conèixer 72 edificis singulars de la 

ciutat. Una visió diferent i comple-

mentària del seu amor per la  vila 

ha estat el seu últim llibre, Cerda-

nyola de nit.
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L’institut Forat del Vent impartirà el 
Batxillerat Internacional el curs vinent
Tres estudiants de 4t d’ESO de Cerdanyola, Marina Acosta, Armando Martínez i Ingrid Castro, 

han estat becats per cursar 1r de batxillerat a instituts de Canadà

L ’Institut Forat del Vent 

podrà impartir a partir 

del curs vinent el  Progra-

ma del Diploma (PD) del Bat-

xillerat Internacional (IB). El 

centre és l’únic de titularitat 

pública que ha obtingut aques-

ta autorització a les comarques 

del Vallès i el segon de la pro-

víncia de Barcelona. 

El director del centre, Jordi 

Fernández, explica que cursar 

el Batxillerat Internacional 

dona accés a moltes universi-

tats de l’estranger de recone-

gut prestigi i dota l’alumne d’un 

currículum “molt complet” que 

el prepara per anar a la univer-

sitat. 

L’Institut oferirà  25 places 

d’aquesta modalitat de batxille-

rat de cara al curs 2020-2021. 

Alternativa al plàstic 
Cinc estudiants de 1r de batxi-

llerat de l’Institut Pere Calders 

estan treballant en el desenvolu-

pament i comercialització d’un 

plàstic biodegradable fet amb 

pell de taronja. Es tracta del pro-

jecte “OrangePlate”, un plat fet 

amb pell de taronja que es desin-

tegra en 6 mesos, permetent re-

duir el plàstic d’un sol ús. 

Amb aquesta iniciativa Paula 

Pavón, Pol Marín, Anna Mar-

tinez, Emma Martínez i Jorge 

Román, van guanyar el concurs 

Repte Emprèn, impulsat per 

l’Obra Social ‘’La Caixa’’. 

Fer el batxillerat a l’estrager
Tres estudiants de 4t d’ESO 

de Cerdanyola, Marina Acos-

ta, Armando Martínez i Ingrid 

Castro, cursaran 1r de batxille-

rat a instituts de Canadà, com 

a beneficiaris de les beques de 

la Fundació Amancio Ortega. 

Marina i Armando són alumnes 

de l’Institut Banús, i Ingrid, de 

l’Institut Gorgs. 

La Fundació Amancio Ortega 

posa en marxa aquest programa 

de beques amb l’objecte de faci-

litar a joves d’instituts i col·legis 

espanyols un procés d’immer-

sió en una cultura estrangera 

i en l’aprenentatge de l’anglès, 

durant un any acadèmic. Els es-

tudiants seleccionats conviuran 

amb una família del país d’aco-

llida i cursaran Grau 11 (equiva-

lent a 1r de batxillerat).

Acte inauguració curs

Jornades de portes obertes als centres educatius

E l Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya  
ha establert les dates, provi-

sionals, del termini de preinscripció 
per al curs 2020 -2021. 

Per al segon cicle d’educació in-
fantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria, el termini 
de preinscripció serà entre el 23 de 
març i l’1 d’abril. Per a batxillerat i 
cicles de grau mitjà de formació pro-
fessional el temini serà la primera 
quinzena de maig. I per als cicles de 

grau superior de formació professio-
nal, el tràmit s’haurà de fer la segona 
quinzena de maig.

Reunió informativa
L’Ajuntament va organitzar el 26 de 
febrer una reunió informativa sobre 
el procés de preinscripció i matrícula 
per al curs 2020-2021 adreçada a les 
famílies amb infants nascuts el 2017 i 
que per tant el curs vinent començaran 
P3. Es mantindrà l’oferta de places de 
P3 a la ciutat després que el Departa-

ment d’Educació es desdís de la seva 
decisió de tancar la línia de P3 de 
l’Escola Les Fontetes.
Els centres educatius ja han publicat 
les seves jornades de portes obertes 
per tal de donar a conèixer les seves 
instal·lacions i també el seu projecte 
educatiu. Alguns centres ja les han 
celebrat però la majoria les celebra-
an al llarg del mes de març.

Ingrid Castro, Marina 
Acosta i Armando 
Martínez són els 
alumnes becats per 
cursar 1r de batxillerat 
al Canadà

CALENDARI DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS
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La Rua de Carnaval tornava a convertir-se en un riu de fantasia regant els carrers de 

Cerdanyola de vida i fent cas de la crida del rei Carnestoltes de gaudir d’ella amb alegria

El riu de la fantasia inunda la ciutat per 
Carnaval amb les escoles com a protagonistes

D’això es tracta la Rua. La primera de les 

comparses de la Rua era un bon exem-

ple, éssers del bosc, una Fantasia Xarau 

que va guanyar el concurs de comparses 

amb crides a defensar l’escola pública. El 

segon premi era per un viatge al temps 

dels faraons amb Welcome to Egypt, de 

l’escola de dansa Qóreo i els alienígenes 

d’ Escoleto Planet, que no venien de l’es-

pai exterior, sinó de l’escoleta, s’enduien 

el tercer. El jurat va optar en la disfressa 

de parella per la Bella i la bèstia, mentre 

Fantasia. Imaginació. Alegria. El 

Carnaval és sinònim d’algunes 

de les millors coses de la vida. La 

Rua és un riu que dona vida, amb la gent 

prenent els carrers i sent protagonistes 

de les 34 comparses que integraven una 

Rua que serpentajeva per Cerdanyola.

El Rei Carnestoltes havia obert la festa 

amb una crida a l’alegria popular i l’abo-

lició de l’autoritat, insistint que No és 

No i que ningú és de ningú, però sobre-

tot que viure és urgent i cal gaudir-ne. 

L’empresa Sener del Parc de l’Alba participa en 
la missió al Sol de l’Agència Europea Espacial

La nau viatja cap al Sol des 

del passat 9 de febrer amb 

l’objectiu de captar per pri-

mera vegada imatges dels pols 

nord i sud de l’astre amb la fina-

litat “d’obtenir informació única 

que ajudi a comprendre el funci-

onament d’aquesta estrella i fins i 

tot predir el seu comportament”.

Solar Orbiter arribarà a coincidir 

amb la rotació del Sol al voltant 

del seu eix durant diversos dies, 

el que permetrà observar des 

d’un mateix punt de vista l’evolu-

ció d’una tempesta solar durant 

un temps prolongat i proporcio-

narà dades de la banda del Sol no 

visible des de la Terra.

La divisió aeroespacial de Sener, 

grup d’enginyeria present a 18 

països que té la seu catalana al 

Parc de l’Alba, ha treballat para-

l·lelament en cinc components 

diferents: el subsistema d’ante-

nes, el subsistema de filtres pas-

sa-murs (feed throughs), el boom 

o pal d’instruments (Instrument 

Boom) i els instruments cientí-

fics EDP i So-phi.

La nau viatja cap al 
Sol des del passat 9 
de febrer

L’empresa de Cerdanyola 

intervé en cinc 

components essencials 

de la missió Solar Orbiter 

que ja viatja cap el Sol

La comparsa ‘Fantasi Xarau’ va guanyar el primer premi de disfresses La festa de Carnaval va acabar al pavelló municipal Can Xarau-Paco Arpide

les mencions especials eren per la com-

parsa Gallinero Makinero i la reivindi-

cativa Rosie, la rematxadora. 

Ferraris, abelles i apicultors, Willy 

Wonka i els Oompa Loompa, Ratetes 

i flautistes... una Rua infatigable que 

tancava l’escola Roger’s després de tres 

hores de recorregut fins arribar al parc 

Xarau i la recuperació del ball del pave-

lló. La vida és un Carnaval diu la cançó. 

I ja que hi som: aprofitem per passar-ho 

bé.
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Eels treballs d’arranjament 

del clavegueram i de 

reurbanització del carrer 

de Santa Marcel·lina, entre el 

Passeig de Cordelles i el carrer 

de Sant Daniel, estan en marxa.

Les obres es duran a terme per 

trams; començaran per l’extrem 

del passeig de Cordelles i i els 

talls de circulació aniran actu-

alitzant-se i senyalitzant-se. A 

més, hi haurà moments pun-

tuals que els pàrquings privats 

amb accés pel carrer de Santa 

Marcel·lina tindran l’accés res-

tringit. Aquestes accions seran 

degudament comunicades per 

l’empresa a les persones afecta-

des.

Els treballs
La xarxa de clavegueram ne-

cessitava una immediata subs-

titució integral en l’àmbit del 

carrer de Santa Marcel·lina, ja 

que està molt deteriorada. Ha 

sofert un seguit de reparacions 

importants en els darrers anys 

per clots a l’asfalt a causa d’en-

fonsaments del col·lector exis-

tent.

Quant a la reurbanització, 

l’Ajuntament ha considerat la 

necessitat de canviar la secció 

del carrer santa Marcel·lina. 

Aquest forma part de la xarxa 

bàsica de 2n nivell pel que fa al 

pas de vehicles. A més, es tracta 

d’un carrer de marcat caràcter 

comercial, amb més de 20 bo-

tigues, però amb unes voreres 

estretes. En alguns casos no 

s’arriba a la vorera mínima per 

normativa actual d’1,80m.

En marxa la reurbanització de Santa Marcel·lina
Es transformarà l’eix comercial, potenciant la pacificació del vial i la prioritat a les persones vi-

anants, renovant-se tot el mobilitari urbà i l’enllumenat públic

Les obres tindran una 
durada de 5 mesos i 
s’aniran fent per trams

Prioritat per als vianants
El projecte proposa la modifi-

cació de la secció del carrer. El 

carrer, de 10 metres d’ampla-

da aproximadament, compta-

rà amb un carril centrat i dues 

voreres amb l’eliminació de la 

franja longitudinal d’aparca-

ment actual. A la zona central, 

comunicada amb l’espai de la 

plaça de la Torre Vermella, es 

planteja un espai amb prioritat 

per a vianants amb la calçada 

al mateix nivell de les voreres. 

Un cop enllestits els treballs, es 

pacificarà el trànsit el carrer i 

es prioritzaran les persones vi-

anants. Paral·lelament es reno-

varà el mobiliari urbà i canviarà 

l’enllumenat públic.

L’actuació a fer al carrer de 

Santa Marcel·lina tindrà una 

durada de 5 mesos. L’empresa 

adjudicatària de l’obra és As-

faltos Barcino, SL. per un pres-

supost total de 858.858 €, IVA 

inclòs.

Les línies e3, B4, SU2 i N62 

es desvien per Francolí, 

Sta Anna, avinguda Cata-

lunya i Francesc Layret recu-

perant el recorregut habitual 

a partir del carrer Lluís Com-

panys.

Les parades més pròximes a 

les anul·lades són:

• Sant Casimir / Mercat de 

Serraparera

• Lluís Companys / Ajunta-

ment

La línia B2 anul·la el seu re-

corregut habitual pel carrer 

Francolí i tindrà parades al 

carrer La Clota amb passeig de 

Cordelles (provisional) i car-

rer Santa Anna amb Camèlies 

(parada SU3). A partir del car-

rer  Lluís Companys també re-

cupera el recorregut habitual.

Transport 
urbà
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Perspectiva feminista
Des del govern es manté l’apos-

ta per la millora energètica i 

també es vol treballar l‘aspecte 

de la il·luminació de la via pú-

Alguns dels fanals 
substituïts son als 
jadins entre l’avinguda 
d’Espanya i Roma

L’Ajuntament segueix apostant per 
l’eficiència energètica a l’espai públic

L 
’Ajuntament segueix amb 

el programa municipal de 

millora de l’enllumenat 

públic de la ciutat, aplicant cri-

teris de sostenibilitat, eficièn-

cia energètica i perspectiva de 

gènere. La darrera actuació ha 

significat la substitució de 199 

lluminàries del passeig de Cor-

delles (86), de la illa número 7 

de l’avinguda Espanya (75) i del 

parc de la Clota (38). Les noves 

lluminàries disposen de tecno-

logia led, tenen una alta eficièn-

cia i no contaminen. Amb la seva 

instal·lació s’ha reduït un 70% la 

potència instal·lada, passant de 

19,9 kW a 5,97 kW millorant no-

tablement l’estalvi en l’energia 

consumida i alhora augmentant 

la sensació d’il·luminació.

Comienzan los trabajos para construir una zona 
de juegos de agua en el parque de Cordelles

Ya se han iniciado los tra-

bajos que convertirán la 

balsa del parque Corde-

lles en un espacio para juegos de 

agua. Se aprovechará el vaso de la 

piscina originaria, después balsa, 

para ubicar los juegos que serán 

muy gratificantes cuando llegue 

el calor.

La buena calidad y buen esta-

do de la balsa han hecho que se 

aproveche como punto de par-

tida de los trabajos. El proyecto 

prevé hacer diversas aperturas 

para permitir el acceso a los ju-

egos en el interior. El espacio de 

actuación principal será de 500 

m2, con un espacio de servicios y 

acometidas de unos 250 m2 más.

Las obras consistirán entre 

otras en: 

- Montaje elemento de juego de 

agua proa de un barco y cañón 

que expulsa agua.

Se da cumplimiento a 

una petición trabajada 

y formulada por el 

CIAC, Consell d’Infants 

i Adolescents de 

Cerdanyola 

Simulación de los 
elementos de juegos 
de agua que se 
instalarán en el parque 
Cordelles

En la millora de l’enllumenat públic es té en compte la perspectiva de gènere per millorar la 

percepció de la seguretat a la ciutat amb menys punts de llum però més efectius

blica des d’una perspectiva fe-

minista millorant la percepció 

de seguretat amb menys punts 

de llum però més efectius. 

Les noves lluminàries ofe-

reixen una millor reproducció 

cromàtica permetent identi-

ficar millor els colors i també 

les formes augmentant així la 

sensació de llum i percepció de 

seguretat. En aquest sentit, la 

pròxima sessió del Cafetó Lila 

serà una Marxa Exploratòria 

per a dones al barri Banús amb 

l’objectiu d’analitzar, des de 

la perspectiva de les dones, la 

configuració de l’espai públic 

i deixar constància dels espais 

foscos que s’hi puguin trobar i 

també d’altres mancances que 

s’observin a la zona.

- Montaje elemento de juego de 

agua por la boca de un pez

- Montaje elemento de juego de 

agua de tierra expulsa agua

- Montaje de juego de agua en 

forma de tortuga

- Montaje elemento de juego 

de agua en forma de barco para 

3 elementos: cañón direccional 

que dispara un chorro de agua, 

un juego en forma de vela de bar-

co y una estructura de acero con 

un cubo de agua.

La actuación prevé aprovechar 

el sistema de recirculación de 

agua. Se garantizará su calidad y 

desinfección según la normativa.

La  empresa Galitec Desarrollos 

Tecnológicos es la adjudicataria 

del contrato por 225.957,82€, 

IVA incluido. El tiempo previsto 

para llevarlo a término es de 4 

meses.
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El Pla Local d’Habitatge determina les propostes 
i compromisos polítics en aquesta matèria
El treball constata, entre d’altres aspectes, que hi ha desajustaments entre l’oferta i la demanda 

d’habitatge a la ciutat i que la demanda de lloguer és molt més elevada del que s’ofereix

E 
l Pla Local d’Habitatge in-

corpora tres tipus de con-

tinguts: analític (anàlisi i 

diagnosi), estratègic (objectius i 

estratègies generals) i programàtic 

(actuacions i gestió del Pla).

La diagnosi constata que hi ha 

desajustaments entre l’oferta i la 

demanda d’habitatge. Es dema-

na molt més lloguer (42,9%) del 

que s’ofereix (5,3%). Pel que fa a 

la superfície dels habitatges s’ofe-

reixen superiors (83,6 m2 mitjana 

plurifamiliar) a les dels habitatges 

sol·licitats (73,2 m2 mitjana plu-

rifamiliar). Pel que fa a preus es 

constata una gran diferència entre 

propietat i lloguer. Si s’opta per la 

compra, l’habitatge en oferta té un 

preu global de 347.000 € mentre 

el comprador podria pagar fins a 

152.582 € de mitjana. Pel que fa al 

lloguer l’habitatge en oferta té un 

preu mitjà global de 1.220 €/mes 

de mitjana i els que en cerquen un 

podrien pagar fins a 676 €/mes de 

mitjana.

Habitatge de qualitat
La diagnosi constata que el con-

junt d’edificis de la ciutat no pre-

senta problemes importants en 

termes de qualitat. Aspectes com 

la sobreocupació d’habitatges o el 

nivell d’infrahabitatge, no es con-

sideren quantitativament impor-

tants, especialment si es comparen 

amb l’entorn.

L’estudi identifica un parc d’habi-

tatges buits potencial màxim que 

podria assolir el 8,7% del total .

Importància dels ajuts
L’estudi recull la importància de 

mantenir el ritme de tramitació 

d’ajuts d’accés a l’habitatge i de sig-

natura de contractes de lloguer.

Es constata que la dedicació de 

més recursos per incrementar 

aquesta activitat afavoriria el grau 

de cobertura de les necessitats 

d’habitatge.

L’edifici de propietat 
municipal disposa de 
diversos habitatges per 
a emergències socials

Pel que fa als habitatges assequi-

bles incorporats al Patrimoni Mu-

nicipal l’any passat se’n van afegir 

tres als que ja en formaven part, 

adquirits per l’exercici del dret de 

tanteig i retracte. D’altra banda, 

cap dels Habitatges de Protecció 

Oficial de la ciutat gestionats per 

l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya es troben actualment dis-

ponibles per a resoldre necessitats 

d’habitatge.

Objectius i Estratègies
El document presentat proposa 

5 objectius generals a assolir i 6 es-

tratègies generals per assolir-los. 

Els objectius són: satisfer les ne-

cessitats d’habitatge generades 

dins del context econòmic actual; 

adequar l’oferta assequible a les 

necessitats calculades pel present 

PLH; optimitzar la qualitat del 

Parc d’Habitatge i les seves con-

dicions d’ús; reforçar els recursos 

humans en matèria d’habitatge; i 

incrementar i rendibilitzar social-

ment el sòl públic destinat a habi-

tatge.

Pel que fa a les estratègies, es pro-

posa: la generació de nous contin-

gents d’habitatge, especialment, 

assequible; l’establiment de línies 

de foment de la rehabilitació; l’es-

tabliment de línies de detecció de 

l’habitatge buit; l’establiment de 

línies d’inspecció, detecció i re-

allotjament de casos de sobreocu-

pació; l’enfortiment de l’estructura 

de recursos destinats a habitatge; i 

l’explorar les possibilitats de conti-

nuar ampliant el patrimoni muni-

cipal de sòl i habitatge.
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La presentació del PLH 

al personal tècnic i 

electe de l’Ajuntament 

i representants d’immobilià-

ries i d’empreses bancàries es 

van respondre a les preguntes 

formulades a partir del docu-

ment de la consultora i es van 

recollir les aportacions que 

permetran concretar les ac-

tuacions concretes del pla.

Les persones i entitats que 

ho han considerat han pogut 

fer propostes i suggeriments 

al document, que s’ha pogut 

consultar al web municipal.

Incoroporades les propostes 

s’ha enllestit el document fi-

nal.

Incorporació 
de propostes
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L’EQUITAT EN L’ESCOLARITZACIÓ
A CERDANYOLA: UN PACTE DE CIUTAT

CERDANYOLA FEMINISTA, 8M

SERVEIS DE GESTIÓ 
PÚBLICA O PRIVADA

El 8 de marzo conmemoramos el día internacional de la mu-

jer y con ello reivindicamos que la lucha feminista es más ne-

cesaria que nunca. El feminismo es igualdad, es justicia y es 

simplemente reclamar que aunque hemos progresado, los de-

rechos humanos de las mujeres alrededor del mundo siguen 

sin estar garantizados. Y eso debe ser una lucha de todas y 

también de todos.

Es fundamental, como Ayuntamiento de Cerdanyola, compro-

meternos no solo con la igualdad efectiva entre mujeres y hom-

bres, sino también con la equidad. Debemos dar todas las her-

ramientas posibles a nuestras ciudadanas para empoderarse, 

para sentirse seguras y para poder vivir en nuestra ciudad con 

la misma dignidad y oportunidades que los hombres.  Todo ello 

se debe ver reflejado en acciones concretas que como equipo de 

gobierno debemos asumir como prioritarias: aplicar políticas 

transversales, dotar a los servicios municipales de recursos o 

trabajar en un espacio público con perspectiva feminista.

Estamos trabajando para que el feminismo entre en nuestras 

escuelas, en nuestras calles y en nuestras casas, porque es la 

única manera de derrotar el machismo que reprime a la mitad 

de la población. El 8 de marzo, y todos los días del año, Cerda-

nyola es feminista.

               David González 

La possibilitat de tancament de l’única línia d’escolarització de P3 a 

l’Escola Fontetes ha encès totes les alarmes de la ciutat i ha posat el focus 

en un dels problemes que arrosseguem des de fa temps a Cerdanyola: hi 

ha escoles que es van buidant i altres que es buidaran en el futur.  L’en-

surt de Fontetes només ha fet que encetar el problema que s’anuncia a 

mig i llarg termini per a més centres escolars de Cerdanyola. 

Les causes del problema segurament són multifactorials, com per 

exemple   l’evident davallada de la natalitat que s’observa segons les da-

des de l’IDESCAT, la legislació que, en funció de la “llibertat d’elecció de 

centre” permet que la demanda es concentri en alguns centres en detri-

ment d’altres, el nombre de nens per aula (les ràtios) i les distribucions 

de les “línies” entre tots els centres de la ciutat (públics i concertats) o les 

“fames socials” que en positiu o en negatiu recauen, sovint sense massa 

fonament, sobre algunes escoles. En tot cas, ens caldria un diagnòstic 

complet de l’escolarització a Cerdanyola en tots els nivells educatius per 

arribar a un Pacte de Ciutat per fer-hi actuacions perquè totes i tots som 

implicats (docents, famílies, tècnics d’educació, SSTT de la Generalitat i 

tots els grups municipals amb representació al consistori).  

Per a nosaltres, cal una defensa clara de l’escolarització  en centres pú-

blics per garantir la justícia i la igualtat d’oportunitats de les nostres ne-

nes i nens i ens calen propostes consensuades que a curt, mig i llarg ter-

mini millorin l’equitat educativa d’una ciutat educadora i universitària. 

Des de fa mesos que reclamem al present govern de Cer-

danyola que es posicioni en matèria de gestió en relació 

amb els serveis de la ciutat. Malgrat la nostra insistència, 

encara romanem expectants a la seva tria entre model 

públic o model privat.

En l’anterior mandat, ja vam deixar molt clara la nos-

tra aposta pel model públic. Un model on els treballadors 

gaudeixin de més i millors condicions laborals; on, per 

tant, l’objectiu sigui deixar de banda els fins lucratius i 

posar en el centre la millora de la qualitat del servei. Tan-

mateix, és cert que el model públic pot obtenir beneficis 

però la diferència recau en el fet que aquests poden re-

vertir-se en reduir els costos de l’ús del servei per a les 

famílies. Un exemple ben clar és el de les Escoles Bres-

sol; i en qüestions d’esport l’exemple el trobaríem al PEM 

Guiera.

Així doncs, la decisió és clarament ideològica. En diver-

ses ocasions, vam posar sobre la taula la gestió pública 

d’alguns serveis. Potser ha arribat l’hora de deixar de 

pensar a recuperar Cerdanyola i començar a repensar 

quina ciutat volem.

                       Vera Sánchez 

ESPAI DELS 
GRUPS 

MUNICIPALS

Cada grup municipal amb repre-
sentació al ple disposa d’un espai 
en aquesta secció d’opinió. El tema 
és lliure.

Als grups se’ls hi faciliten els caràcters 
dels que disposen per escriure. Si es 
supera el nombe de caràcters es re-
dueix el cos de lletra fins encabir el 
text a l’espai establert.
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PRESSUPOSTOS ESPERPÈNTICS

CALEN ELS CONSELLS DE BARRI NO LA DESAPROVECHES, SR ALCALDE

Presumir de fer les coses bé té un problema: que primer 

cal fer les coses bé. Després d’un ple esperpèntic, vulne-

rant greument drets de treballadores i de regidors, el go-

vern del PSC va haver de tornar a sotmetre a votació el 

pressupost. 

Esperàvem trobar pistes sobre la política en relació als 

serveis públics. Quina serà la forma definitiva de gestió 

del PEM Guiera o de les Escoles Bressol? No hi ha una 

partida important destinada a la creació d’habitatge pú-

blic. Com no hi ha, ni se l’espera, diners per invertir en 

patrimoni, estalvi energètic, mobilitat, l’estat dels bar-

ris,... 

Al pressupost li manca també una partida de personal 

per valor de 850.000€. Davant aquest escàndol el nostre 

Grup va demanar que es corregís l’error. Per resposta, el 

govern confia en que hi hagi excedents en altres capítols 

del pressupost que permetin cobrir aquesta despesa. I 

això tampoc és fer les coses bé. 

Tot plegat amb el suport incondicional d’En Comú Po-

dem i de Junts per Cerdanyola, que cada vegada es per-

filen de forma més evident com els puntals a l’ombra del 

govern del PSC, recuperant les velles formes de governar 

la ciutat.

Desde Ciudadanos (Cs) Cerdanyola anunciamos que de-

jamos de participar en esta revista, al tener un carácter 

meramente propagandístico y con un coste de más de 

30.000 eruos al año que pagamos todos los ciudadanos de 

Cerdanyola.

En un mandato (4 años) serían unos 130.000 euros con 

los que se podría adquirir, por ejemplo, un piso para alqui-

ler de emergencia social.

         

Ho dèiem a l’anterior edició: a Cerdanyola la participa-

ció ciutadana és molt irregular i sovint fallen la comu-

nicació, la motivació i la interlocució. A més dels temps: 

quantes propostes no hem vist que arriben sense marge 

de maniobra i amb tots els ànims encesos?

Des de Junts per Cerdanyola valorem els consells muni-

cipals sectorials, que bàsicament agrupen entitats segons 

els seus interessos. Però cal anar més enllà i constituir 

els consells de barri, oberts a entitats veïnals, associa-

cions, particulars, plataformes, empreses i comerços… i 

amb una periodicitat que garanteixi que tots els temes 

que afecten el barri s’exposin amb claredat i arguments 

als assistents.

De vegades ens sorprèn que arribin a l’audiència ciuta-

dana del Ple qüestions com la poda d’un arbre o les mo-

lèsties d’un bar. Però és que sovint aquest acostuma a ser 

el darrer recurs. I no pot ser.

Polítics, tècnics i veïnat s’haurien de poder trobar en 

consells territorials per abordar problemes i debatre 

projectes amb serenitat, temps i arguments. I per als te-

mes que superin els àmbits dels barris, consell de con-

sells de barri.

     Joan Sánchez

Han pasado nueve meses de las elecciones municipales y Cerda-

nyola sigue estando en una situación crítica, en lo que hace refe-

rencia a las aceras y el pavimento. Por poner una serie de ejemplos 

podemos observar las calles Escoles, Sant Antoni, Pintor Togores,…

Son continuas las quejas de vecinos que vienen al Pleno de cada 

mes, para mostrarnos su enfado por la situación de nuestro espacio 

público. 

Desde el Partido Popular no queremos una Cerdanyola abando-

nada, donde sus vecinos se estén tropezando continuamente por el 

mal estado de las aceras. Queremos una Cerdanyola que se parezca 

a municipios vecinos, donde cuidan de manera especial su espacio 

público. Sólo hace falta darse una vuelta por Sant Cugat o Barbera.  

Es por ello, que hemos querido participar de manera directa en 

la aprobación del presupuesto 2020 del Ayuntamiento de Cerda-

nyola, donde se va a destinar 5 millones de euros para adecuar las 

aceras y el pavimento de nuestra Ciudad.

Es una oportunidad que le hemos querido dar al actual equipo de 

gobierno, ya que es una necesidad prioritaria para nuestros veci-

nos. Espero que el Alcalde no desaproveche esta oportunidad y no 

realice las actuaciones en el último momento del mandato, como 

nos vienen acostumbrando los últimos gobiernos que hemos teni-

do en Cerdanyola. 

                 Manuel Buenaño
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oficines (790 hores)

• CP en Gestió administrativa 

i financera del comerç inter-

nacional (700 hores)

• CP en Instal·lació i mante-

niment de jardins i zones 

verdes (510 hores)

• CP en Activitats auxiliars en 

vivers, jardins i centres de 

jardineria (370 hores)

• CP en Operacions auxiliars 

de muntatge de xarxes elèc-

triques (260 hores)

• CP en Sistemes Microinfor-

màtics (640 hores)

• CP Muntatge i manteni-

ment d’instal·lacions solars 

tèrmiques (590 hores)

• Anglès financer (190 hores)

Per a informació
Les persones interessades en 

alguna de les accions forma-

tives poden adreçar-se de for-

ma presencial al Servei Mu-

nicipal de Treball i Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès (Ma-

sia Can Serraperera, avinguda 

Cartell informatiu dels 
cursos de formació 
FOAP

L’oferta de formació FOAP per al 2020 inclou 
deu cursos amb certificat de professionalitat

E ls cursos de formació 

ocupacional FOAP estan 

adreçats a persones pre-

ferentment en situació d’atur. 

Les formacions són gratuïtes 

per a les persones assistents i 

estan subvencionades pel Ser-

vei Públic d’Ocupació de Cata-

lunya. Tots els cursos CP són 

títols oficials que atorguen 

certificat de professionalitat. 

A més, a banda de la part teòri-

ca, inclouen pràctiques en em-

presa.

Les accions que s’ofereixen dins 

la Formació d’Oferta en Àrees 

Prioritàries (FOAP) són:

• CP en Soldadura amb elèc-

trodes i revestit i TIG (720 

hores)

• CP en Operacions auxiliars 

de serveis administratius i 

generals (470 hores)

• CP en Activitats administra-

tives en relació amb el client 

(840 hores)

• CP en Assistència documen-

tal i de gestió de despatxos i 

de Roma s/n). També es pot 

demanar més informació tru-

cant al telèfon 935 947 050 o 

enviant un correu electrònic a 

l’adreça  formacio@cerdanyo-

la.cat

L’Ajuntament destina 79 mil euros per ajudar a 
288 famílies a pagar despeses ordinàries

L’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès, a través de l’Àrea 

Social, va resoldre les sol·li-

cituds d’ajuts a les famílies rebu-

des l’any 2019. 288 famílies van 

ser beneficiades amb aquest ajut, 

el que suposa un increment del 

5,8% respecte l’any 2018.

L’import dels ajuts atorgats és 

de 78.709,96 euros, un 11’4% més 

que a la convocatòria de l’any an-

terior. A més, l’ajuts ha vist aug-

mentat el percentatge aplicat 

que determina la seva quantitat 

final, amb el que les quantitats 

atorgades són de major import.

Aquesta convocatòria té com a 

objecte l’atorgament d’ajuts eco-

nòmics a aquelles famílies que  

presentin vulnerabilitat econòmi-

ca que dificulti el pagament de les 

despeses ordinàries. La convoca-

tòria per demanat aquests ajuts va 

estar oberta des del 19 d’agost fins 

el 16 d’octubre del 2018.

L’import dels ajuts s’ha 

incrementat un 11,4% 

respecte al 2018

Cartell emprat per 
publicitar els Ajuts a 
les Famílies

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del Servei Municipal de Treball i Promoció 

Econòmica, ofereix cursos de formació ocupacional en àrees prioritàries FOAP 2019
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Petició de la connexió directa de la línia 
R4 de Rodalies amb l’Aeroport del Prat
Els set municipis del Vallès Occidental amb estació de l’R4 de Rodalies han signat una carta dirigida 

al conseller de Territori per demanar la perllongació de la línia fins a l’Aeroport

D 
avant l’anunci del govern 

de la Generalitat d’encar-

regar a FGC l’explotació 

del nou servei ferroviari entre 

Barcelona i l’Aeroport, els alcal-

des i alcaldesses dels 7 municipis 

vallesans per on passa l’R4 s’han 

pronunciat. Consideren que “la re-

alització d’aquest nou servei a tra-

vés de la R4 permetria connectar 

directament les ciutats del Vallès 

Occidental, comarca que compta 

amb gairebé un milió d’habitants, 

amb l’aeroport de Barcelona.  A 

més, aquesta proposta oferiria al-

tres avantatges per al conjunt dels 

ciutadans i ciutadanes dels territo-

ris i de la regió metropolitana, per 

diverses raons: permetria un en-

llaç amb més freqüències a l’aero-

port del Prat; oferiria una opció de 

transport millor connectada amb 

la resta de línies de Rodalies i de 

serveis ferroviaris; i suposaria una 

solució més beneficiosa per al con-

junt de la xarxa de rodalies, ja que 

no ocuparia nous solcs. Mentre 

que l’opció d’introduir una nova 

llançadora congestionaria més la 

xarxa actual i podria suposar la su-

pressió d’altres serveis.

Moment de la reunió 
entre representants 
dels 7 municipis amb 
el president 3r del 
Vallès Comarcal

El Vallès Occidental exposa els seus projectes 
industrials davant els representants del Ministeri

La cooperació público-pri-

vada, la prevenció davant 

els ERO, els reptes de la 

innovació digital o l’arrelament 

de la indústria a la comarca són 

alguns dels eixos del Pacte per 

la Reindustrialització del Vallès 

Occidental que representants 

de la comarca van exposar du-

rant la visita del secretari gene-

ral d’Indústria i Petita i Mitjana 

Empresa del govern Central, 

La línia R4 és perimetral i la línia 

de Rodalies més llarga del servei 

de Barcelona, amb un total de 143 

km i amb 40 estacions.  Al Vallès 

Occidental passa per Montcada i 

Reixac, Cerdanyola del Vallès, Bar-

berà del Vallès, Sabadell, Terrassa, 

Viladecavalls i Vacarisses. 

La directora del 
Sincrotró, Caterina 
Biscari, va fer una 
visita guiada a les 
instal·lacions 

Raül Blanco, celebrada al Sin-

crotró Alba de Cerdanyola. 

El mateix Blanco considerava 

aquest pacte com una mostra 

de “deures ben fets” en una 

comarca de tradició industrial 

com és el Vallès Occidental. El 

secretari general va mostrar el 

suport ministerial davant els 

ERO que viuen algunes empre-

ses de la comarca. 

L’alcalde de Cerdanyola del 

Vallès, Carlos Cordón, afirma-

va que “hem de reivindicar la 

necessitat de reforçar les rela-

cions entre universitat, admi-

nistració, societat i empresa, 

entenent que la interacció 

efectiva dels quatre agents són 

indispensables per seguir avan-

çant en el camí de l’economia 

del coneixement”.
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Núria Ojalvo: “la Biblioteca és un espai d’estudi 
i també un lloc d’interelació per a tothom”
La Biblioteca Central de Cerdanyola va rebre 249.731 visites durant l’any 2019, 

un 26% més que l’any anterior

Carmen Fuentes i 
Núria Ojalvo als estudis 
de Cerdanyola Ràdio

La seva directora, Núria 

Ojalvo i la tècnica Carmen 

Fuentes, destaquen que  

també han crescut el nombre de 

visites escolars i les activitats orga-

nitzades, convertint l’equipament 

en un veritable centre de creació i 

difusió cultural.

Com valora aquestes xifres?
Molt positivament, a més, venen 

acompanyades de la celebració 

del 5è aniversari del nou empla-

çament que es farà al mes de març 

amb diverses activitats com el con-

cert d’un popular grup local, expo-

sicions especials, un recital poètic 

i dos scape room. És molt bona la 

resposta ciutadana, malgrat que 

ara les biblioteques estan en perí-

ode de redefinició perquè ja no 

són concebudes únicament com a 

espais d’estudi, sinó equipaments 

on es realitzen activitats per a tot-

hom, amb materials adaptats a to-

tes les necessitats i personal molt 

qualificat en constant formació.

El públic de la biblioteca de 
Cerdanyola és molt hetero-
geni?

Una prova que la biblioteca és un 

centre cultural obert a tothom és 

la participació activa del col·lec-

tiu de gent gran en les activitats 

proposades. Potser quan aquestes 

persones eren joves no van tenir 

l’oportunitat de disposar d’una 

biblioteca i per aquest motiu ara 

la viuen d’una manera entusiasta 

participant molt activament.

Quines xifres són també des-
tacables del 2019?

Durant l’any 2019, la Biblioteca 

va organitzar 20 concursos, 45 ex-

posicions i mostres documentals 

i 184 activitats que van comptar 

amb 4.742 persones participants el 

que suposa un increment del 46% 

respecte l’any anterior. També cal 

destacar l’increment de 51% de les 

visites escolars, que l’any passat 

van ser 50 i van permetre a 1.117 

alumnes conèixer la biblioteca, 

una activitat que dóna molta feina 

però que ens encanta fer perquè és 

una llavor que posem perquè els 

nens i nenes vegin què és una bibli-

oteca i puguin explicar a casa seva i 

siguin usuaris tota la vida.

Quins són els serveis més uti-
litzats?

El servei més utilitzat va ser el de 

préstec, que al llarg del 2019 va as-

WEB BIBLIOTECA CENTRAL
WWW.BIBBLIOTECACERDANYOLA.CAT

cendir a 110.077 documents, entre 

els  quals destaquen 82.580 llibres, 

20.017 DVD i 5.621 revistes. També 

es van tramitar 3.734 préstecs in-

terbibliotecaris. Actualment, més 

de la meitat de la població de Cer-

danyola disposa del carnet de la Bi-

blioteca, 32.254 carnets personals.

També es realitzen activi-
tats...

Sí, el centre desenvolupa diversos 

programes i iniciatives per donar a 

conèixer el seus serveis i acollir les 

necessitats de Cerdanyola: con-

tes infantils, contes per a nadons, 

contes en anglès, tallers familiars, 

la Científica Tina, el Joc de l’Okka, 

el Cafè filosòfic, el Club de lectura 

general, el Bookclub, el Club de 

lectura en veu alta, tallers i altres 

iniciatives per a adults, exposici-

ons i visites formatives adreçades 

a tot tipus de centres educatius, 

a més del servei de sala d’estudis 

nocturna en període d’exàmens.

El servei més utilitzat és 
el de préstec amb 110.077 
documents cedits al 2019

A finals de març farà 
5 anys del trasllat 
de la Biblioteca a les 
instal·lacions actuals
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Mercado Municipal de Serraperera: 
Desde 1974 contigo!
En la década de los 70 el barrio de Serraperera había incrementado notablemente su 

población y faltaban comercios. El mercado fue muy bien recibido por la ciudadanía

E 
l mercado abrió las puertas con 

un perfil de paradista joven y 

dinámico. Las paradas pioneras 

se dedicaban a la frutería, pescadería, 

pesca salada, carnicería, charcutería, 

aves, legumbres, panadería, pastelería, 

bar y droguería. Pasados   unos años 

se añadieron otras propuestas, como 

congelados, platos cocinados, moda y 

complementos. Las últimas que se han 

incorporado han sido herboristería, 

peluquería y reparación de electrodo-

mésticos.

El Mercado de Serraperera, atento a la 

demanda de su clientela, está abierto a 

nuevas incorporaciones que ayuden a 

mejorar su destacada oferta comercial.

Un mercado moderno y actual
Durante estos años se han realizado 

mejoras en las instalaciones del merca-

do. La primera gran actuación se hizo el 

año 2010. Se reformaron las fachadas 

del mercado y se construyeron las dos 

rampas de acceso a las entradas prin-

cipales del edificio y una de las puertas 

destacadas, sustituyendo el muelle de 

carga y descarga que había en el exte-

rior. Conjuntamente con esta reforma, 

se realizó la instalación de la calefac-

ción y el aire acondicionado.

En 2014 se puso el suelo nuevo en la 

zona de venta del mercado. Y en el año 

2018 se hizo la reforma integral de las 

cámaras frigoríficas. Paralelamente las 

personas paradistas del mercado han 

ido adecuándose a los nuevos tiempos. 

El año 2018 vió la luz el nuevo logotipo 

del mercado, fruto de una colaboración 

entre la Asociación de Concesionarios 

del Mercado de Serraperera y el Ayun-

tamiento de Cerdanyola del Vallès. Ini-

ciándose una campaña para difundir 

una nueva imagen del mercado apos-

tando por las nuevas tecnologías.

El Mercado de Serraperera presenta 

un equilibrio entre las paradas tradici-

onales y las actividades complementa-

rias que hacen de la compra cotidiana 

un acto casi festivo. Una actividad para 

toda la familia. Carnaval, San Valentín 

o Sant Jordi, por citar algunas, son pro-

puestas de dinamización pensadas en 

los clientes. Además, el mercado tam-

bién está presente en las redes sociales. 

Busca "Mercat Serraperera" en Face-

book, Instagram o internet. Si lo sigues 

estarás al día de las últimas novedades 

de los y las comerciantes, así como de 

las actividades que organizan.

Se han hecho diversas reformas, la 
última en el 2018 y suposo la reforma 
integral de las cámaras frigoríficas

Fachada del Mercado Municipal Serraperera

Lunes de 8h a 13h

Martes de 8h a 14h

Miércoles de 8h a 14h

Jueves de 8h a 14h

Viernes de 7h a 14h y de 17h a 20h

Sábados de 7h a 14:30h

Horarios y datos del Mercado
Carrer de Sant Casimir

tel 936 926 043

Facebook Mercat Serraperera

Instagram Mercat Serraperera

www. mercatserraperera.cat

Celebrando el Carnaval con una chocolatada para todos/as
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#SomHistòria da a conocer la biografía de 
mujeres que han formado parte de la historia
La iniciativa quiere visibilizar el papel de la mujer a través de carteles, información 

y códigos QR que se colocarán en los equipamientos de la ciudad

Aon motivo del Dia In-

ternacional de la Mu-

jer, desde la concejalía 

de feminismo i LGTBIQ+ se ha 

puesto en marcha el programa 

#SomHistòria: la historia de las 

mujeres es historia. Esta inici-

ativa pretende recordar biogra-

fías de mujeres que han forma-

do parte de la historia, con la 

finalidad de hacerlas visibles y 

contribuir a la genealogía femi-

nista.

Selección de mujeres
Se han seleccionado 35 muje-

res, elaborando pósters con su 

imagen, información y un códi-

go QR que permite acceder a su 

biografía. Los carteles se colo-

carán en los equipamientos de 

la ciudad con el objetivo de vi-

sibilizar a las mujeres y generar 

interacción con la ciudadanía.

Se ha vinculado cada mujer y 

cada equipamiento según la 

disciplina o temàtica determi-

nada. Así por ejemplo, Clara 

Campoamor, una de las gran-

des figuras de la lucha por la 

igualdad de derechos de la mu-

jer y precursora del derecho al 

voto femenino en nuestro país, 

ocupará la Masia Serraperera 

dónde ya hay una sala con su 

nombre . Narcisa Freixas i Cru-

ells, una de las primeras muje-

res dedicadas a la composción 

musical en Catalunya, irá a la 

Escuela de Música Municipal 

Aulos.

Glòria M. Urbano, concejala de 

Feminismo i LGTBIQ, explica 

que "es una campaña que con-

tinuará en el tiempo. Quere-

mos,cada año, añadir más equi-

pamientos del municipio a la 

lista y como no, más mujeres al 

proyecto".

Carteles de Maria Mercè 
Marçal y de Narcisa 
Freixas i Cruells

Glòria M. Urbano: "es 
una campaña que tendrá 
continuidad"

• Rosa Roig i Soler

• Simone de Beauvoir

• Funmilayo Ransome-Kuti

• Hedy Lamarr

• Wnag Zhenyi

• Mae Carlos Jeminson

• Èmilie du Châtelet

• Ana Mendieta

• Montserrat Capdevila 

d'Oriola

• Helen Keller

• Katherine Sheppard

• Narcisa Freixas i Cruells

• Agustina González López

• Juliana Morell

• Nawal El Saadawi

• Concepció Aleixandre 

Ballester

• Gertrude Belle Elion

• Maria Merçè Marçal

• Isabel-Clara Simó

• Lorenza Böttner

• Neus Català i Pallejà

• Wilma Rudolph

• Kathrine Switzer

• Ana Carmona Cruz, Nita

• Nettie Honeyball

• Tarbai Sinde

• Sediqeh Dowlatabadi

• Edith Smith

• Alice Stebbins Wells

• Luisa Capetillo

• Clara Campoamor

• Clara Zetkin

• Virginia Woolf

• Teresa Claramunt i Creus

• Virginia Satir

Listado de las 
35 primeras 
mujeres 
seleccionadas

ACCESO AL PROYECTO CON 
EL LISTADO DE MUJERES, SUS 
FOTOGRAFÍAS Y BIOGRAFÍAS

BÚSCALAS POR CERDANYOLA!
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Can Xarau compta ja amb 

dues pistes poliesportives 

cobertes, a banda del pa-

velló i una pista més exterior. Les 

obres del cobriment de la pista més 

propera al club de tennis, van com-

pletar-se a finals de gener i ja es tro-

ba a ple rendiment. Els treballs per 

cobrir la pista han tingut un cost de 

692.383,89 euros i han estat finan-

çats per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona.

Disseny de la nova coberta
El disseny de la coberta ha tingut 

en compte l’aspecte del Pavelló 

Municipal d’Esports Can Xa-

rau-Paco Arpide donant així unitat 

i coherència al conjunt de la instal-

lació esportiva. S’ha realitzat una 

coberta per a la pista i unes façanes 

parcials. Les que donen a la piscina 

i al parc Xarau han quedat semio-

bertes amb un aplacat de policar-

bonat blanc amb detalls verds, que 

cobreixen de forma translúcida la 

part superior de les façanes. D’al-

tra banda, les que donen al club 

de tennis i al pavelló també estan 

semicobertes però per un material 

opac. La coberta també disposa de 

lluernaris disposats de manera in-

tercalada al tram central.

Pla de millora de Can Xarau
El cobriment d’una segona pista 

a la zona esportiva forma part del 

projecte de millora de Can Xarau. 

En els darrers anys s’ha reurbanit-

zat l’espai adjacent al primer tram 

La segona pista poliesportiva coberta de Can 
Xarau ja està a ple rendiment
Les obres, que van començar el juliol de l’any passat, van acabar a finals de gener. El cost del 

projecte, finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha sigut de 692.383,89 euros

Aspecte exterior de la 
nova pista coberta de 
Can Xarau

del carrer de les Camèlies, obrint 

la instal·lació amb la construcció 

d’una plaça central d’accés a les 

instal·lacions. Recentment s’ha re-

modelat el pavelló i s’ha rehabilitat 

la coberta de la pista de ‘La Boina’.

Aquesta setmana començaran les 

obres als frontons municipals per 

reparar el frontis i la xarxa atura 

pilotes que hi ha a la part superior 

dels murs. aquesta actuació té un 

cost de 26.983 euros i s’enllestirà 

en unes sis setmanes.

D’altra banda, en breu comença-

ran les obres d’adequació del vol-

tant del pavelló i de la pista coberta 

‘La Boina’ i amb ella es donarà per 

finalitzada la urbanització dels ex-

teriors de la Zona Esportiva Muni-

cipal de Can Xarau.

La UAB crea l’Institut 
de Recerca de l’Esport

El nou institut aplega 35 

investigadors sènior 

procedents d’una quin-

zena de departaments dife-

rents que col·laboraran per 

identificar les noves tendèn-

cies i donar resposta a les de-

mandes del sector. Les línies 

de recerca que abasta l’Ins-

titut van des de l’enginyeria 

de dades fins a la memòria 

històrica passant per la gestió 

d’entitats, l’educació en valors 

o l’estil de vida saludable.

A més de recerca interdisci-

plinària, l’institut impulsa 

programes de màster i post-

grau, així com de doctorat o 

ofertes acadèmiques inno-

vadores com el MOOC (curs 

online gratuït) The Olympic 

Games and the Media. Re-

forçarà també la relació de la 

UAB amb institucions, clubs i 

federacions esportives. 

El nou institut, que té la seva 

seu a la Biblioteca de Comu-

nicació i Hemeroteca Gene-

ral, agafa el relleu del Centre 

d’Estudis Olímpics i de l’Es-

port (CEO-UAB), creat l’any 

1989, i hereta les seves activi-

tats i la seva xarxa de relaci-

ons internacionals. D’aquesta 

manera, la UAB consolida la 

seva posició com a institució 

de referència en l’àmbit de 

l’estudi del fenòmen esportiu.
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in
dispensable

MARÇ-ABRIL

14 Dissabte
MARÇ

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA
‘Cuina de bacallà’
Hora: horari Biblioteca Central
Lloc: Biblioteca Central

Fins al

05
Diumenge
ABRIL

EXPOSICIÓ 
‘L’Home nu. Tot despullant els 
arquetips de la masculinitat’
Horari: horari MAC
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola

Fins al

EXPOSICIÓ
‘Dones. Ficcions i realitats’
Horari: horari Museu Ca n’Oliver
Lloc: Museu Ca n’Oliver

19 Diumenge
ABRILFins al 

EXPOSICIÓ
‘No em va fer Brossa’. 
Instal·lació sonora i plàstica de 
Cabosanroque
Hora: horari MAC
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola

17 d’abril
al 7 de junyDel 

EXPOSICIÓ
‘Marca Hispànica. La Catalunya 
carolíngia (711-1000)’. L’orígen 
de la futura Catalunya
Hora: horari Museu Ca n’Oliver
Lloc: Museu Ca n’Oliver

29 d’abril
al 26 de juliolDel 

Diumenge
MARÇ

CONCERT
Música de cambra amb Marala 
Trio. Concert a cau d’orella
Hora: 18h
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola

01

Divendres
MARÇ

TEATRE
La plaça del Diamant. Adaptació 
de l’obra de Mercè Rodoreda
Hora: 21h
Lloc: Teatre Ateneu

06

Dissabte
MARÇ

CURSA I CAMINADA
Cursa i Caminada Feminista en 
el marc del Dia Internacional de 
les Dones
Hora: 10h
Lloc: Sortida i arribada al PEM 
Guiera
Informació i inscripcions 
www.femcerdanyola.com

07

Dissabte
MARÇ

CONCERT
Cobla Orquestra Selvatana. 
Tradicional concert de revetlla de 
l’Aplec
Hora: 19h
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Agrupació Cultural 
Sardanista

DIA INTERNACIONAL 
Commemoració del Dia 
Internacional de la Dona

07

Diumenge
MARÇ08

Diumenge
MARÇ

TALLER FAMILIAR
Fem volar estels. Fabricació d’un 
estel amb material reciclat
Hora: 12h
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola
Inscripció prèvia

08

Divendres
MARÇ

TEATRE 
TOC-TOC. Sis personatges i 
cadascú amb el seu particular 
Transtorn Obsessiu Compulsiu 
coincideixen al metge
Hora: 21h
Lloc: Teatre Ateneu

13

Diumenge
MARÇ

SANT ISCLE 
Portes obertes i visita guiada. 
Església de Sant Iscle
Hora: de 10h a 14h. Visita 12h
Lloc: Església Sant Iscle

15

Diumenge
MARÇ

TALLER 
Egípcies, grecoromanes i 
ibèriques. Taller de creació 
de cartells reivindicatius a 
l’Antiguitat
Hora: 11:30h
Lloc: Museu de Ca n’Oliver
Per a majors de 12 anys

15
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19 Diumenge
ABRIL

CONCERT
L’Orquestra de Cambra de 
Cerdanyola ofereix el concert de 
Primavera sota la direcció de Kai 
Gleusteen
Hora: 19h
Lloc: Teatre Ateneu

CAFÈ AMB LLETRES
Guillem Sala presenta ‘La fuga 
de l’home cranc’
Hora: 19:30h
Lloc: Sala Enric granados

16
Dijous
ABRIL

Dimarts
ABRIL

PRESENTACIÓ LLIBRE
‘Pintura Catalana. Les 
avantguardes’ amb un diàleg 
entre seu autor Joan M. Minguet i 
el director del museu
Hora: 19h
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

21

Diumenge
MARÇ

VISITA GUIADA
Can Coll. Una masia amb més de 
500 anys d’història
Hora: 11:15h i 12:30h
Lloc: Can Coll - CEA

15

Dimarts
MARÇ

XERRADA PARTICIPATIVA
Cerdanyola en blanc i negre: 
festes de tardor-hivern
Hora: 18:30h
Lloc: Sala Enric Granados
Organitza: La Constància

24

Divendres
MARÇ

TEATRE
Això ja ho he viscut
Hora: 21h
Lloc: Teatre Ateneu

27

Dissabte
MARÇ

CONCERT
SpotiBanda. Fes play a una llista 
d’èxits variada amb la banda de 
Cerdanyola
Hora: 19h
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Agrupació Musical

28

FESTIVAL CINEDANSA
[C]Screen. Edició primavera
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola
Organitza: Plat Artístic
https://platartistic.com/

14 d’abril
al 19 d’abrilDel 

19 Diumenge
ABRIL

TALLER
La tribu de la laietània a Ca 
n’Oliver. Recreació duna història 
d’època ibèrica a partir elements 
de la natura
Hora: 11:30h
Lloc: Museu de Ca n’Oliver

Dijous
ABRIL

SANT JORDI
Parades de llibres i 
roses a la plaça de 
l’Abat Oliba i Josep Viladomat 
19a Marató de Lectura oberta a 
la participació de la ciutadania

23

Divendres
ABRIL

TEATRE
Els Brugarol amb Ramon Madaula, 
Jaume Madaula i Estel Solé
Hora: 21h
Lloc: Teatre Ateneu

24

TEATRE
Cantem a la vida de Lorca. La 
Coral de l’Agrupació Musical i la 
companyia Passi-ho Bé Teatre
Hora: 18h
Lloc: Teatre Ateneu

26
Diumenge
ABRIL

TALLER
L’aprenentatge de la serenitat 
Taller de meditació amb Oriol 
Cendra
Hora: 10h
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola
Inscripció prèvia

26
Diumenge
ABRIL

ESPORT
Jornades Esportives Nocturnes 
adreçades als joves
Hora: 22h
Lloc: ZEM Can Xarau

25
Dijous
ABRIL

JUGATECAMBIENTAL
Activitats familiars a la natura els 
diumenges
Hora: 11:30h
Lloc: Parc Turonet

07
Diumenge
JUNYFins al

CINECLUB
Programació estable cinema 
d’autor en V.O. els dijous
Hora: 21:30h
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Xiscnèfils
www.xisc.org
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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

MARÇ
1 Rovira-Novell
2 CAELLES
3 TERUEL
4 PEREIRO
5 RIZAL
6 HIDALGO VALLS
7 C. SELVA
8 Rovira-L’Auditori
9 Rovira-Ordis
10 LLUÍS
11 J. SELVA
12 SÁNCHEZ
13 COSTA
14 Rovira-Valls
15 Rovira-Ferrer
16 GALCERÁN
17 RAMBLA
18 ÁLVAREZ
19 PINETONS
20 ROVIRA
21 Rovira-Merinero
22 Rovira-Origen 
23 SANT ANDREU
24 TORRENTS
25 HIDALGO
26 RINCÓN
27 NOVELL
28 Rovira-Caelles
29 Rovira-Teruel
30  PEREIRO
31 RIZAL

ABRIL
1 HIDALGO VALLS
2 C. SELVA
3 L’AUDITORI
4 Rovira-Ordis
5 Rovira-Lluís
6 J. SELVA
7 GALCERÁN
8 COSTA
9 VALLS
10 Rovira-Ferrer
11 Rovira-Galcerán
12 Rovira-Rambla
13 Rovira-Álvarez
14 PINETONS
15 ROVIRA
16 MERINERO
17 ORIGEN
18 Rovira-St Andreu
19 Rovira-Torrents
20 HIDALGO
21 RINCÓN
22 NOVELL
23 CAELLES
24 TERUEL
25 Rovira-Pereiro
26 Rovira-Rizal
27 HIDALGO VALLS
28 C. SELVA
29 L’AUDITORI
30  ORDIS

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
Caelles  C/ sant Josep, 12  ...............................   937 683 241

+ Farmàcies de guàrdia
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