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EDITORIAL

Editorial
I tu, de quina entitats ets?

A

Cerdanyola tenim actualment més de 250 entitats registrades. Entitats i associacions
de tota mena i que són l’expressió de la riquesa implícita -i explícita- de la diversitat
del nostre municipi. Tenim entitats i associacions veïnals, de joves, esportives, de dones, culturals, de cooperació, de gent gran, educatives, polítiques, de lleure, de pares i mares,
de diversitat funcional, musicals, artístiques, religioses, solidàries, folclòriques, i un llarguíssim
etcètera que no tenim espai per detallar aquí.
Aquesta és una dada que ja ens insinua que Cerdanyola som terra d’entitats i associacions. De
fet una realitat associativa molt arrelada tant aquí com arreu de Catalunya.
Arrelament que explica la gran quantitat d’entitats cerdanyolenques de llarga trajectòria com
per exemple el Cerdanyola Club d’Hoquei amb més de 80 anys d’història o l’Agrupament Escolta Pau Casals amb més de 50. Altres amb més de 25 anys d’existència La Bambalina, el XISC i
la Casa de Andalucía (entre d’altres) , o la Comi que enguany en celebra 40. I altres aniversaris
rodons d’enguany com els 20 anys dels Castellers, els 30 del CRAC o els 50 d’AFOCER. Tantes i
tantes experiències vitals i socials que mereixerien el reconeixement com a patrimoni immaterial de la nostra ciutat.
Aquesta gran quantitat d’entitats cerdanyolenques no s’entendrien sense l’esperit d’implicació
social que comporta per tots i cadascun del seus membres. Tota entitat és un espai de participació i de socialització, de cohesió i de lluita, podríem dir que són espais de vida sens dubte. Unes
vides individuals i col.lectives que vertebren el tarannà del nostre municipi.
Però no tot són flors i violes. Vet aquí dos reptes de futur que creiem important posar sobre
la taula avui i començar a encarar-los amb fermesa: el finançament i les sinèrgies horitzontals.
La majoria d’aquestes entitats solen sobreviure o “malviure” econòmicament per vies diverses.
Normalment, els membres participen econòmicament en el manteniment de l’entitat. Aportacions privades dels seus socis i sòcies, donacions i mecenatges privats, o subvencions públiques
solen configurar un entramat de vegades massa complexe per moltes d’elles. El finançament
hauria de deixar de ser un maldecap i convertir-se en una oportunitat per a les entitats.
I finalment, un segon repte: l’horitzontalitat. Massa sovint algunes entitats miren amunt i avall
però s’obliden de mirar al costat. Colze a colze, amb sinèrgies horitzontals entre entitats tenim
molt camí per recórrer plegats i plegades. Parlem d’esport i cultura, de lleure i diversitat funcional, de música i gent gran, i tantes i tantes sinergies i complicitats que tenim encara per descobrir.
I tu, de quina entitat ets?
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De Sant Ramon a Cerdanyola, 40 anys de festes
majors de Sant Martí i construcció de ciutat
Al 1978 un grup de joves de Cerdanyola de Dalt volia recuperar tradicions perdudes
amb unes festes patronals que 40 anys després ja no són de barri, sinó una festa de ciutat

S

ituem-nos en el temps.
El cadàver del dictador
encara estava calent, els
ajuntaments democràtics no començarien a caminar fins l’any
següent, la ciutat estava en ple
procés de creixement demogràfic... en aquell context un grup
de joves impulsava la recuperació de tradicions perdudes. I ho
va fer amb l’excusa d’organitzar
el concert d’un d’ells, un Ramon
Sauló que cantava allò de “El
meu poble s’ha adormit”. Volien

des i encerts, una festa “unitària,
per a tota la ciutat, plural i diversa”, afirma un altre dels pioners,
Jordi Mata, que destaca que volien “recuperar un passat històric
i posar-lo al dia i això s’ha mantingut fins ara”. Sauló insisteix
en el concepte integrador des del
primer dia en què “fèiem els cartells en català i castellà perquè no
era com ara que tothom entén el
català o posàvem la mateixa nit a
Felipe Campuzano i Pere Tàpies.
Era i és una festa per a tothom”.

Actuació a l’envalat
que es muntava per la
Festa de Sant Martí

“Volíem fer de Sant Martí una
festa unitària, per a tot la ciutat,
plural i diversa”
despertar-lo. I ho van fer atraient
“tothom que feia alguna cosa,
els de les gitanes, els que ballaven sardanes, el club infantil….”
recorda Sauló que afegeix que
“quan vam veure la reacció de la
gent ens vam adonar que allò havia de continuar; i aquí estem”.
Aquí estan, 4 dècades després,
orgullosos d’haver fet, amb erra-

Tot això, sabent que l’evolució
ha de ser una constant en qualsevol activitat cultural que vulgui
perviure. La pèrdua de l’envelat,
que s’arribava a endur el 80%
del pressupost quan no hi havia
suport municipal –“i per això hi
havia les llotges que alguns criticaven tant”- va ser un d’aquests
canvis importants. Però el prin-

cipal va ser de concepte: passar
d’una festa de barri a una autèntica festa major de tardor de ciutat.
Aquests pioners admeten que
va ser una evolució natural. El
canvi va venir per la inèrcia pròpia de la festa, admet Sauló, que
apunta que “portaves el nom del
patró de Cerdanyola del Vallès,
Sant Martí, i era injust no obrirse a tothom”. Van voler mantenir
les arrels i per això l’envelat primer i ara la carpa principal es van
mantenir a la plaça de Sant Ramon, però la festa s’escampa per
tot el poble”, entre d’altres coses
perquè hi participen bona part
de les entitats de la ciutat. Així
Jordi Mata subratlla que una de
les característiques que sempre
ha tingut la festa és que ha comptat des del primer dia amb una
implicació “brutal de persones,
entitats, comerços i empreses”
amb una “generositat enorme”.
No tot han estat flors i violes,
però. Mata recorda els “moments
extremadament complicats de
relació amb l’Ajuntament en què
polítics i tècnics municipals van
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Passarel·la de moda a
l’actual carpa que es
munta per Sant Marti
a la plaça de Sant
Ramon

fer una festa paral·lela” a Serraperera durant uns anys. Tensió
passada en què “se’ns enviava
gent poc desitjable a buscar brega, ens boicotejaven el material…
però amb constància hem arribat
a un èxit que és de les entitats i la
ciutadania”. Són temps passats,
la relació ara està normalitzada,
amb les diferències que sempre
puguin sorgir dins d’una entesa
clara, indiquen.
La ‘Comi’ –com popularment
és coneix a la Comissió de Festes
de Sant Martí- durant un temps
també va organitzar les festes del
Roser de Maig –fins que el nou
Ajuntament democràtic se’n va

encarregar- o va aixoplugar iniciatives com la Mostra de Cuina
dels Amics del Bon Menjar, precedent de les fires gastronòmiques que han vingut després.
Actuacions per a tothom
I a més ha ofert actuacions per a
tots els gustos. Mata i Sauló destaquen les visites de Tricicle en
les primeres pedalades del grup
teatral o l’Orquestra Plateria,
però molt especialment les que
han deixat petjada emocional per
la personalitat dels artistes. L’Ángel Pavlovsky, “quina bona persona!”, diu Jordi Mata, “amb un
tracte personal com si fossis amic

de tota la vida; l’Ámparo Moreno,
quin tros de dona… simpàtica,
afectuosa… quan els cedies un
racó en un envelat amb fred”. O
aquell Nu, concert sense banda
d’un Lluís Llach que descansava
al camerino en una butaca cedida
per la tieta del Ramon Sauló.
Són anècdotes de 40 anys de
treball que han de continuar, diu
Jordi Mata, “eixamplant la base,
però ara bé s’ha de fer una reflexió: hem arribat als 40 anys, cap
on anem?”
PROGRAMA D’ACTIVITATS
FESTA DE SANT MARTÍ

Del 9 al 12 de novembre:
una programació de balanç i d’actualitat
La instal·lació d’una font presidida
per una estàtua del Martinet, símbol
de la festa, a l’espai on es va iniciar,
la cruïlla de Sant Ramon amb Santa
Maria, serà un dels llegats de la commemoració dels 40 anys.
Una altra activitat commemorativa
destacada: l’exposició fotogràfica de
síntesi d’aquests 40 anys, 660 imatges recollides per JR Urbano que es
mostraran al carrer en forma de pancartes distribuïdes per la ciutat. Es
tracta de l’exposició més llarga del
món, 330 metres, i la Comissió vol
que ho reconegui el rècord Guiness.

Dins de la programació de Sant
Martí del 9 al 12 de novembre també
hi ha altres activitats commemoratives com el concert de la Cobla Sant
Jordi o la ballada de gitanes d’antics
dansaires, però la festa serà també
d’actualitat.
Per manca d’espai no podem detallar tots els actes –consulteu el QR-,
però la “Comi” destaca la voluntat de
festa al carrer, amb moltes activitats
a l’espai públic, i de promoció de cultura popular, amb un paper cabdal de
les entitats que fan present les tradicions de sempre. Enguany s’ha cuidat

molt la qualitat dels espectacles infantils amb companyies com ‘Pessic
de circ’ o Jordi Tonietti, però també
la matinal rockera, amb concentració de Harleys inclosa, i de swing o
les nits, amb la banda cerdanyolenca Cronopios presentant disc, ‘La
sonora creació’, i l’actuació de Toni
Albà amb el seu espectacle ‘Audiència I-real”.
La celebració del Cerdanyola Coopera o la Trobada de Corals amb homenatge a la recentment desapareguda Maria Josep Besson, són altres
cites a ressaltar.
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El Sincrotró posa en marxa el projecte Missió Alba
per despertar en l’alumnat la passió per la ciència
Neix Missió Alba, un projecte pedagògic obert a escoles d’arreu de l’estat en què
participaran alumnes de 5è i 6è de primària, també de 8 escoles de la ciutat

L

a Missió Alba, amb el subtítol ‘Desafiament científic al
Sincrotró’, s’iniciarà el gener amb quatre etapes al llarg del
curs: matèria el gener, força el febrer, energia el març i llum l’abril.
L’equip de la instal·lació cerdanyolenca convida a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys a analitzar com és la
matèria i les seves propietats amb
quatre laboratoris virtuals a missioalba.cat/misionalba.es i sota el
lema ‘Fer visible l’invisible’ perquè només la ciència “pot mostrar
coses que passen desapercebudes”
per als nostres ulls.
Objectiu, la final
En cadascuna d’aquestes etapes,
personal científic i tècnic de l’Alba
planteja un repte als equips participants i la classe ha d’investigar
amb experiments a l’aula per resoldre’l. Els equips que encertin

Imatge del projecte Missió Alba
Presentació del
projecte Missió
Alba promogut pel
Sincrotró

passaran a la següent etapa fins
arribar a la fita final de la Missió
Alba, que serà el 15 de maig. A
més, cada etapa té una recompensa que es sortejarà entre les escoles que les superin, així com un
premi final.
Els continguts responen a les
exigències del currículum oficial

d’aquesta etapa educativa, incloent-hi una guia didàctica adaptada per a cada comunitat autònoma. Conceptes com la densitat, la
combustió, els materials conductors i aïllants, el magnetisme o la
llum com a font d’energia seran algunes de les qüestions que s’abordaran.

L’Agrupació Musical de
Cerdanyola celebra el vintè
aniversari amb molts projectes
L’entitat compta de nou amb Gerard Pastor, com a director de la
banda, després que l’anterior directora, Irene Delgado, deixés la
formació l’estiu passat

G

erard Pastor assumeix el
seu retorn a l’entitat amb
molta il·lusió i remarca
que han començat el curs amb
molta força i molts projectes per
endavant. A aquesta empenta cal
sumar, a nivell personal, el recent
guardó que el músic ha rebut a la
millor banda sonora del Festival
Cinespaña de Tolosa de Llenguadoc per la pel·lícula ‘Jean François
i el sentit de la vida’, dirigida per
Sergi Portabella.
La Junta de l’entitat, que celebra-

rà l’any vinent el 20è aniversari, va
valorar l’opció d’un director nou,
però amb els reptes que s’apropen
en els propers mesos, va decidir
contactar amb Pastor per proposar-li. El director de l’AMC indica que fer-se càrrec de la banda de
nou li venia “molt de gust” perquè
la primera etapa havia estat molt
bonica.
Cites d’agenda
Aquest curs ha començat amb
molt de ritme, amb bons assaigs i

diverses actuacions i ara ja estan
preparant el Concert de Santa
Cecília, que abordarà ‘la lírica i
l’òpera’, el concert de Nadal “sempre amb sorpreses que el públic
no espera” i el repertori de passacarrers per a la seva participació
a la Cavalcada de Reis i els Tres
Tombs. Pel que fa al concert al
Castell, hi ha algunes idees sobre
la taula, però estan centrats en la
preparació d’un programa d’actes
per celebrar el 20è aniversari que
es preveu al voltant de Sant Jordi.

Actuació de la coral i
la banda, aquesta ja
dirigida per Gerard
Pastor
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Marea pensionista reivindica unes pensions
dignes cada dijous al carrer
El col·lectiu defensa unes
pensions per damunt
dels 1.080 euros i sense
discriminació a les dones

E

l col·lectiu reclama la recuperació del poder adquisitiu
de les pensions començant
pel 1,9% perdut al 2012 i reimplantar un model de revalorització automàtica en relació a l’IPC. Marea
Pensionista demana la derogació
de totes les reformes laborals imposades a l’Estat, que consideren
responsables de la precarietat laboral i raquitisme de les pensions.
Des de Marea Pensionista de Cerdanyola es denuncia la privatització dels serveis públics i s’alerta els
pensionistes que “els fons privats
de pensions que es promouen són

Les concentracions
a Cerdanyola es fan
els dijous a les 17h a
la plaça de Francesc
Layret, davant de
l’Ajuntament

una veritable estafa”, demanant
que es deixin de promocionar.
A més, consideren que estem
molt lluny d’una societat justa
mentre es mantingui la discriminació entre homes i dones en la
percepció de les pensions.
El col·lectiu, que també dema-

na l’eliminació de tot tipus de
copagament i el dret als subministraments bàsics, convoca a la
ciutadania a participar de les concentracions dels dilluns al matí a
la pl Universitat, a Barcelona, i els
dijous, a les 17h, a la pl de Francesc
Layret, a Cerdanyola.

Es demanarà perdó a les víctimes
provocades per l’amiant

mica de les empreses que l’utilitzaven han
provocat moltes morts i dolor als familiars.
Un fet que es podia haver evitat ja que des de
l’any 40 es coneixien els efectes negatius de
El plenari d’octubre va donar suport a una declaració institucional l’amiant.
de perdó, reconeixement i homenatge a les víctimes de l’amiant El doctor Josep Tarrés, expert en patologies relacionades amb l’amiant, demanava
fer un registre d’afectats i exposats; aconseguir un major reconeixement social i jurídic;
crear un fons nacional de compensació; una
millora en el tractament mèdic tot creant
unitats específiques de seguiment.
El vicepresident de l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant de Catalunya
(AVAC), José Luís Gómez, recordava els
molts anys que s’ha estat treballant a l’ombra i sense cap recolzament oficial. Afegia
que cal lluitar per denunciar el que anomena el més gran genocidi laboral i social mai
vist.

L’acte institucional de la Trobada Internacional es va fer a la sala Enric Granados de la Biblioteca Central

C

erdanyola va ser el punt d’inici de la
Trobada Internacional de víctimes
de l’amiant, que es va celebrar a Barcelona del 4 al 6 d’octubre, amb una recepció institucional a les associacions vingudes
d’arreu.
En aquest acte, es va fer evident la necessitat de rescabalament moral que les vícti-

mes de l’amiant exigeixen per l’actuació de
l’Ajuntament de Cerdanyola en la propagació de la malaltia de l’asbestosi. Per aquest
motiu, al ple d’octubre, es va aprovar una declaració institucional en aquest sentit.
Durant la Trobada, l’advocada del Col·lectiu Ronda, Raquel Lafuente, va assegurar
que l’amiant i, sobretot, l’ambició econò-

Monòlit d’homenatge
Els alcaldes de Cerdanyola i Ripollet van
prometre continuar treballant per retirar les
restes d’aquest material que encara hi ha a
les ciutats i lluitar perquè es reconeguin els
drets de les víctimes. També es va anunciar
que es col·locarà un monòlit, obra de Jordi
Andrés, fill d’una víctima de l’amiant, entre
les dues poblacions.
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L’Àrea Metropolitana aprova inicialment la
integració de Cerdanyola a la Zona 1
El govern considera que la integració tarifària a la primera corona és una bona proposta però
hauria d’anar acompanyada d’un pla d’inversions i una aplicació gradual del tribut metropolità

HABITATGE S

40€

Import del rebut
de l'impost per
a un habitatge
d'111.111€ de
valor cadastral

77€

L

’1 de gener de 2019 està
previst que Cerdanyola
del Vallès i altres 17 municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) que formen
part de la zona 2 del transport
metropolità passin a formar
part de la primera corona. El
consell Metropolità va aprovar
de forma inicial les ordenances fiscals que ho contemplen.

E

valor cadastral x
100.000

36

860.000€

Calcula la teva quota

TOTAL

IMMOBLES NO RESIDENCIALS
Import del rebut de
l'impost per a
immoble no
residencial de
72.642€ de
valor cadastral

2.010.000€

valor cadastral x
100.000

106

1.150.000€

Calcula la teva quota

Ho va fer amb el vot favorable
d’Entesa, PSC i ERC. L¡’bastenció de la CUP-Poble Actiu, Cs
i PDeCAT i el vot en contra del
PP.
El govern municipal deixa clar
que la integració a la primera
corona tarifària de la ciutat és
una bona proposta. També recorda que aquesta implica la
inclusió del municipi al Tribut

Xifres més
significatives del que
comportarà formar
part de la Zona 1 de
transport públic

Com ens desplacem

n dia feiner es produeixen a Cerdanyola del
Vallès 189.903 desplaçaments amb orígen o destí el
municipi. D’aquests, el 60,8%
són desplaçaments interns que
es fan dins la ciutat. La resta,
30,2%, són desplaçaments anomenats de connexió; el 33,5%
d’aquests tenen com a destinació Barcelona i el 42,3% alguna

BITLLE T SE NZILL

recaptació
prevista 2019

destinació de la primera corona.
Un volum important d’aquests
viatges tenen com a destí la
UAB. D’acord a les dades de
l’enquesta de Mobilitat de la
UAB 2017 el 60,1% de la comunitat universitària (formada
per 40.800 persones) arriben a
la universitat en transport públic.

PREUS 2018

NOU TRIBUT METROP OLITÀ

LA INTEGRACIÓ TARIFÀRIA EN XIFRES
2,20€

3,10€

1 zona

2 zones

T-10
10,20€

20,10€

1 zona

2 zones

T-ME S
60,90€

88,05€

1 zona

2 zones

Metropolità. En el cas concret de Cerdanyola, el tribut
serà d’un import mitjà de 40
euros per als immobles residencials i 77 euros per als no
residencials. Respecte aquest
tribut, l’alcalde, Carles Escolà,
considera que “no és just” que
el tribut metropolità s’apliqui
per igual a municipis que no
tenen el mateix nivell de servei de transport públic. Escolà
afegeix que les inversions han
de servir també per a millorar
la comunicació amb els altres
municipis de la comarca, no
només amb Barcelona.
La regidora de Mobilitat i
Transport, Contxi Haro, proposa que es posi en marxa un
pla d’inversions que permeti
millorar la xarxa de transports
als municipis que ara passaran a la primera corona i que
el tribut metropolità es vagi
aplicant de forma progressiva
d’acord aquestes inversions.
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Compromís d’Ensenyament de retirar el
fibrociment de les escoles Serraparera i Buïgas
L’alcalde, Carles Escolà, i la regidora d’Educació, Elvi Vila, van traslladar al conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, les preocupacions de la comunitat educativa local

A

la reunió es va plantejar la creació de
taules mixtes de planificació educativa al municipi per a tots els temes en
què és imprescindible la col·
laboració i el treball conjunt
de les dues administracions.
Pel que fa a les obres, el Departament d’Ensenyament
s’ha compromès a eradicar
el fibrociment de les dues
escoles que encara en tenen
(Serraparera i Carles Buïgas) durant l’estiu del 2019.
Totes les altres actuacions
de reformes, ampliacions i
millores dels centres d’ensenyament, que són responsabilitat directa del Departament d’Ensenyament, es
planificaran en una propera reunió que es farà abans
d’acabar l’any.

Es va parlar del valor que
tenen les Oficines Municipals d’Escolarització (OME)
com a instrument per a la
detecció i prevenció de la
segregació escolar. Aquest
curs 2018-2019 és el primer
en què funciona plenament
l’OME de Cerdanyola.
Més recursos
La regidora d’Educació, Elvi
Vila, i l’alcalde, Carles Escolà,
van traslladar al Conseller la
importància de destinar més
recursos econòmics per tal
que l’alumnat amb necessitats educatives específiques
disposi de vetlladores durant
tot el temps d’estada a l’escola. Ara és l’Ajuntament qui
assumeix el cost del monitoratge que atén aquests infants
durant l’hora de menjador:

Treballs a la taulada de l’Escola Serraparera, l’any 2017

aquest any 2018, la despesa
prevista és de 57.182,02 euros.
Es va parlar de la importància de valorar els criteris d’accés i gratuïtat del transport
escolar de l’alumnat del CEE
Jeroni de Moragas. Actual-

ment, només té transport gratuït l’alumnat de la ciutat que
té una discapacitat del 66% o
més.
El transport de l’Escola Bellaterra també es va posar sobre la taula.

L’Ajuntament beca a 1.450 alumnes, un
19,64% més que el curs passat
La partida destinada
a beques escolars i
menjador ascendeix a
768.975 euros

lar, llibres, llicències digitals,
equipaments informàtics, llar
d’infants, menjador escolar,
colònies i viatges de fi de curs
i transport.

L

’Ajuntament
destinarà
448.996,69 euros a les
beques escolars, un 17%
més que al curs passat. El govern municipal ha fet una clara
aposta per aquests tipus d’ajuts.
S’han contemplat nous conceptes com ara les llicències digitals i els ajuts per poder adquirir equips informàtics, per tal
de respondre a les noves necessitats que sorgeixen dels nous
projectes que han posat en marxa diferents centres educatius.

Les beques permetran a les famílies més vulnerables l’adquisició dels materials necessaris
per fer front al curs escolar
i assegurar l’accés al menjador escolar. Els ajuts permetran adquirir material esco-

Les beques permetran
a les famílies que ho
necessitin l’adquisició
dels materials
necessaris

Beques menjador
Pel que fa a les beques de
menjador escolar, el govern
municipal es referma en el seu
objectiu d’assegurar l’accés de
tots aquells infants que a causa de les seves circumstàncies
personals necessitin aquest recurs.
La quantitat destinada a beques de menjador aquest curs
ha estat de 319.978 euros, el
que suposa un increment del
3’82% respecte al curs 20172018.
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El ple aprova, inicialment, la nova proposta
urbanística de la zona del carrer de Santa Teresa
La modificació del planejament urbanístic presentada pel govern planteja ampliar les zones
verdes i millorar els accessos al barri i estació, entre d’altres

El govern, davant la venda dels
terrenys dels cinemes, de propietat privada, a una promotora,
ha proposat un nou planejament
urbanístic de la zona. El regidor
d’Urbanisme, Ivan González, destaca que es tracta d’un “espai estratègic per a la ciutat pel volum de
persones que passen diàriament,
la ubicació de l’estació de la RENFE, la confluència de les avingudes
Catalunya i Primavera, la proximitat a la carretera de Barcelona...”.

Imatge àerea de la
pastilla afectada per
la modificació puntual
del PGM

Actualment, hi ha una pròrroga d’un any de les llicències urbanístiques a la zona. Aquesta
decisió va ser aprovada pel ple
municipal davant la demanda de
llicència d’enderroc presentada per Corp Promotors després
d’haver comprat els terrenys.
L’actual Pla General Metropolità contempla per aquesta zona
la construcció de 150 habitatges,
un equipament privat i una zona
verda residual i de difícil accés.

Contractació de cinc joves inscrits
al programa Garantia Juvenil
Les persones
contractades treballaran
a diferents àrees
municipals

L

’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través
del Servei Municipal de
Treball i Promoció Econòmica,
ha contractat en pràctiques a
cinc joves que estaven inscrits
al programa Garantia Juvenil.
Durant 6 mesos, aquestes cinc
persones treballaran en diferents àrees municipals com

són urbanisme, promoció econòmica o comunicació, entre
d’altres.
Els perfils demandats des de
l’Ajuntament han estat d’arquitectura, turisme, sociologia i
disseny.

La durada dels
contractes és de 6
mesos

Davant aquesta possibilitat de
convertir la zona en un barri
residencial tancat a la resta de
la ciutat, el govern va negociar
amb la promotora propietària
dels terrenys un nou planejament. En aquest augmenta el
nombre d’habitatges a 242 donant-li més alçada als edificis i a
canvi no es construiria l’equipament privat, augmentarien les
zones verdes, una d’elles seria
una àmplia plaça que serviria
d’accés a l’estació de tren. També es traçaria una nova passera
sobre el riu Sec que connectaria
el barri amb Les Fontetes. Se li
donaria continuïtat al passeig
del Pont direcció carretera de
Barcelona i la promotora cediria
a l’Ajuntament un local de 1.500
m2 de planta baixa per establir
un equipament cultural recreatiu. A més, el nou planejament a
diferència del PGM actual contempla que els baixos dels edificis residencials es destinarien a
locals comercials.
Període d’al·legacions
El 31 d’octubre va acabar el
període d’informació i exposició
pública de la modificació puntual del Ple General Metropolità
en aquest àmbit. Les al·legacions presentades hauran de ser
ara considerades i resoltes pel
ple municipal que també haurà
d’aprovar definitivament la modificació si vol que aquesta continuï endavant.
Ivan González explica que “el
propietari dels terrenys a on es
troben els cinemes els ha venut
a una promotora privada que vol
construir blocs de pisos”. El regidor afegeix que davant aquesta
situació hi ha dues opcions: “el
ple ha de decidir si vol mantenir
el planejament urbanístic actual o apostar per un entorn més
amable amb nous espais dinamitzadors del barri”.
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ESPAI DELS
GRUPS
MUNICIPALS
Cada grup municipal amb representació al ple disposa d’un espai
en aquesta secció d’opinió. El tema
és lliure.
Als grups se’ls hi faciliten els caràcters
dels que disposen per escriure. Si es
supera el nombe de caràcters es redueix el cos de lletra fins encabir el
text a l’espai establert.

LA REALIDAD ES MUY TOZUDA

Que el Gobierno de Cerdanyola ha sido un desastre para la
ciudad es una obviedad. No lo decimos los socialistas, sino la
población de una manera prácticamente unánime.
Ahora recae sobre nosotros la responsabilidad de evitar que
esta situación se reproduzca. El candidato Socialista, Carlos
Cordón, ya anunció el día de su presentación que el principal
objetivo de su mandato, en caso de ser elegido Alcalde, sería recuperar Cerdanyola.
Se puede decir en más palabras, pero no más claro: necesitamos recuperar la Cerdanyola de la que el invento Escolà nos ha
privado. No podemos seguir ni un día más con una ciudad sucia,
rota, sin proyecto urbanístico, sin ambición económica y ensimismada en ver qué pancarta toca colgar en el balcón del Ayuntamiento cada semana.
La realidad es muy tozuda y lo que ha pasado ya lo advertimos el primer día de mandato.
En los próximos meses verán algunas actuaciones de urgencia,
no se dejen engañar. Sólo les diremos un dato: mientras Escolà
les sigue cobrando impuestos, las últimas cuentas municipales se han saldado con 17.000.000 millones de € en el banco
por incapacidad de gastar lo que tenían presupuestado.
Poco más cabe decir de un gobierno que, por suerte, está al final de su temeraria aventura.

CONVIVENCIA, NO EQUIDISTANCIA

“EL GOBIERNO MUNICIPAL AGONIZA”

Mucho se ha reflexionado durante estos últimos meses sobre la impor-

Cerdanyola necesita un cambio de gobierno de manera urgente. Tenemos un gobierno que agoniza y sin ideas, que no resuelve sino que agrava los problemas, y un
alcalde que no se anticipa sino que va a remolque de los
mismos.
Con la desastrosa gestión que ha llevado todos estos
años el alcalde, va y dice que se vuelve a presentar. Recuerden que su nombre es Carles Escolà, irá con otras
siglas, pero muchos vecinos esperamos que no vuelva a
salir como alcalde, por el bien de Cerdanyola.
En este final de mandato, la gestión del Sr. Escolà se
puede resumir de la siguiente manera: la inseguridad ha
crecido, la vivienda en Cerdanyola sigue como misión
imposible, pagamos impuestos de primera y demasiados
servicios de tercera, la suciedad y el abandono del espacio ha aumentado en estos tres años,… por poner una
serie de ejemplos.
El próximo mes de mayo me vuelvo a presentar como alcaldable, pero no quiero una Cerdanyola como la actual,
sino que la quiero con un gobierno municipal centrado
en las personas y con sentido social, que no promueva la
división de sus vecinos y que sus vecinos se sientan orgullosos de su Ciudad.

tancia de mantener una correcta convivencia en Cataluña. Incluso los
propios nacionalistas, tras años negando cualquier división en la sociedad civil catalana, empiezan a hablar de ello más a menudo a raíz de las
recientes agresiones verbales y físicas, tanto a ciudadanos (la mayoría de
las veces constitucionalistas) como a la propia policía autonómica por
cumplir con su deber y defenderlos mientras se manifestaban pacíficamente.
Todos queremos una convivencia agradable, pero algunos erróneamente piensan que ésta se puede conseguir cediendo a las pretensiones
imposibles del nacionalismo excluyente que no respeta las leyes. No se
puede consentir que una parte decida por el todo, que una parte se apropie del espacio público, que una parte pretenda imponer lo políticamente correcto y quiera sumir al disidente en el silencio y el ostracismo. Y,
lamentablemente, esto sucede en muchos pueblos donde hay quienes
no expresan libremente sus ideas por miedo a las consecuencias sociales
que pueda sufrir.
En definitiva, la convivencia debe conseguirse mediante la aplicación
de las leyes democráticas y de la Constitución que los españoles nos otorgamos hace no tanto tiempo ya que a pesar de cumplir 40 años es de las
constituciones más jóvenes de Europa. La convivencia debe basarse en el
respeto a los consensos democráticos previos y no al deseo de una parte
de imponerse sobre la otra a base de mecanismos antidemocráticos.
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CERDANYOLA, LLIURE D’AMIANT.
PRIORITAT DE CIUTAT

REIVINDIQUEM L’1 I EL 3 D’OCTUBRE

Ara fa un any, la ciutadania de Cerdanyola del Vallès votava
en el referèndum de l’1 d’Octubre malgrat els atacs i amenaces de l’Estat espanyol. Les actuacions de la policia estatal a
d’altres poblacions ens van estremir i indignar però alhora
van provocar que la gent s’apoderés i s’encoratgés a participar a l’acte de desobediència popular més important dels
darrers temps.
Com a conseqüència d’aquestes actuacions, el dia 3 d’Octubre es va convocar una aturada general de país que va
culminar amb la manifestació més majoritària que s’ha vist
mai a Cerdanyola del Vallès. La ciutadania va mostrar el seu
rebuig a l’actuació policial de l’1 d’Octubre.
Un any després, hem recordat aquestes dues dates, reivindicant el mandat sorgit de les urnes de l’1-O i reclamant
la llibertat dels presos i les preses polítiques i les persones
exiliades. Des del Compromís per Cerdanyola treballarem
perquè l’esperit de l’1 i el 3 d’Octubre es mantingui viu i les
forces sobiranistes puguem treballar plegades per aconseguir un futur de justícia social i apoderament popular. L’octubre tornarà per no marxar.

“L’amiant ha matat, l’amiant segueix matant a treballadors, les seves famílies i veïns que vivien a prop de
les fàbriques que respiraven les fibres de l’amiant”. Així
començava la Barcelona International Asbestos Victims
Meeting que va tenir lloc a la nostra ciutat el passat 4
d’octubre.
Les conseqüències de la presència de l’amiant continuen més de 20 anys després del tancament de la fàbrica
Uralita. Es preveu que en els propers anys hi haurà nous
diagnòstics d’asbestosi, la malaltia que provoca el respirar les fibres provinents de l’amiant, i que encara avui no
té cura.
Cal un acord de gran consens entre administracions per
a retirar tot l’amiant i els seus residus, alhora que resulta
imprescindible que l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès es disculpi i demani perdó per haver estat part activa
en la propagació de la malaltia, per la utilització de fibrociment en la urbanització de carrers, com part passiva
per no impedir l’abocament incontrolat del residu.

CERDANYOLA, CIUTAT
D’OPORTUNITATS PERDUDES

L’ESPERIT DE L’1 D’OCTUBRE

Les Dames de Cerdanyola són la joia més visible del Museu
d’Art de Cerdanyola (MAC). Fa pocs dies la Generalitat va
declarar els vitralls Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN),
situant-los en la “divisió d’honor del patrimoni català”. El
MAC és un d’aquells museus que fan que la ciutat se’n pugui
sentir orgullosa de tenir-lo. Des de que es va inaugurar l’any
2009 el museu ha rebut diverses donacions de col·leccionistes i té peticions per aceptar-ne més, fet que comporta unes
necessitats d’espai extra d’emmagatzemament que no té.
Fa poc es va posar en venda la finca del costat del museu. I
el Partit Demòcrata va preguntar al govern si pensava fer
alguna gestió per adquirir-la. La resposta va ser negativa.
Per això vam presentar una moció al Ple de juny demanant
que l’Ajuntament mirés de comprar-la. Un ajuntament sanejat es pot plantejar adquirir patrimoni. I més quan respon a una visió estratègica. Però clar, un govern que no
té projecte tampoc té visió estratégica. PSC, ERC, PP i
ICV-EUiA van votar en contra de la moció, tancant les portes a que el MAC pugui ampliar-se. I C’s i el govern de Compromís es van abstenir.
El museu necessita més espai també per a poder fer exposicions temporals i tallers d’Art. Deixarem escapar també
aquesta oportunitat?

Fa pocs dies a Cerdanyola commemoràvem que havia
passat un any de la jornada en la que Catalunya va ser
noticia arreu del món. Les imatges d’un poble defensant
pacíficament els seus drets democràtics davant la força
d’un Estat repressor que ens volia impedir votar. Milers i
milers de catalanes i catalans vam decidir exercir el dret
a votar (Sí, No, en Blanc o Nul, cadascú el que va voler)
perquè vam entendre que la democràcia ha d’estar per
sobre de la por i les amenaces.
Un any més tard, tots els actors que van fer posible que
l’1 d’octubre de 2017 es pogués votar estan en presó preventiva o a l’exili. Però no sols elles o ells, sinó també
aquells qui amb la seva paraula han denunciat fets que
han incomodat a l’Estat. Vivim una clara involució de la
llibertat d’expressió, de la separació de poders ( jutges i
fiscals al servei del govern central) i de la propia democràcia. I després d’un any continuem a l’espera d’un judici sense garanties de ser just.
Per tot el que significa ja per Catalunya, però també per
Cerdanyola, l’esperit de l’1 d’octubre es mereix ser recordat donant nom a una plaça de la nostra ciutat. I quina
millor que la de l’Ajuntament, que és triat cada quatre
anys a les urnes?
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L’Ajuntament ofereix un servei
gratuït de recollida de mobles
El servei funciona de dilluns a dissabte i per sol·licitar-lo només
cal trucar a l’Ajuntament al 935 808 888 o al 010
DE DILLUNS A DISSABTE

SERVEI
GRATUÏT DE
RECOLLIDA DE
MOBLES I
VOLUMINOSOS

Obres de millora
al jardí del Museu
d’Art de Cerdanyola

E

l pati del Museu d’Art de Cerdanyola-Can Domènech serà
reformat. El paviment actual
de llistons de fusta, deteriorat pel pas
del temps, serà substituït per un paviment dur i accessible. A la resta del
jardí es retiraran les pedres i es posarà un paviment d’aspecte més tou i
naturalitzat. També s’aprofitarà per a
instal·lar un pedestal per a una escultura al costat de l’entrada del museu i
es construirà una caseta multifuncional al mateix jardí.

tel. 010 / 935 808 888

Els objectes s’han de deixar al lloc acordat a partir de les 22h del dia abans de la recollida

L

’Ajuntament disposa d’un servei
gratuït de recollida de mobles
i voluminosos i fa una crida a la
ciutadania perquè el sol·liciti en cas de
necessitar-lo. El servei funciona de dilluns a divendres de 6h a 13h i de 14h
a 21h i els dissabte de 6h a 13h. Per a
fer ús del servei només cal demanar-lo
presencialment a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana o trucar al telèfon 935 808
888 o al 010 i formalitzar la petició i
especificar el dia en què es vol que es
faci la recollida. Els objectes s’han de
deixar al lloc acordat a partir de les
22h del dia abans de la recollida sense
que molestin la circulació de vehicles
i/o vianants. Tampoc s’han de deixar

tocant els contenidors perquè poden
dificultar la recollida automàtica diària que es fa d’aquests. Sempre que
sigui possible, els mobles s’han de deixar desmuntats i apilats de forma que
ocupin el menor espai possible i faciliti la seva recollida.

Altres actuacions
Les obres també contemplen una
actuació al sòcol de l’edifici per a minimitzar les humitats que arriben des
del sòl. I s’arranjarà la paret mitgera
amb l’edifici del número 90.
El pressupost d’adjudicació és de
179.328,89 euros i l’empresa que les
durà a terme és Infraestructures Coser, SL.

Deixalleria Municipal
Qui tingui possibilitat i vulgui també
pot portar els mobles i voluminosos
a la Deixalleria Municipal (carretera
de Sant Cugat BP1413, km 2,2). El seu
horari és dilluns de 16:30h a 19:30h, de
dimarts a divendres de 10h a 14h i de
16:30h a 19:30h i dissabtes de 10h a 13h
i de 16:30h a 19:30h.

25 NOVEMBRE
dia internacional contra
les violències masclistes
PROGRAMA D'ACTES
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La Gent Gran de la ciutat disposa d’una
àmplia proposta d’activitats
Un any més, s’ha posat en marxa el programa municipal de Gent Gran amb activitats que
pretenen donar eines per sentir-se millor i crear espais on participar de forma activa

Targetes de
transport
públic

E

l programa municipal de
Gent Gran és el fruit de la
tasca feta per la comissió
de treball del Consell Municipal
de la Gent Gran. Aquest és l’òrgan que ha rebut les propostes
d’activitats, donant-li forma a
un programa de periodicitat que
busca reflectir la diversitat d’interessos del col·lectiu. El benestar personal, la formació, les
noves tecnologies, i les activitats
culturals, entre altres, són els ei-

xos que han marcat la proposta.
Les activitats són gratuïtes i
obertes a la ciutadania de més de
60 anys. El període d’inscripció
està obert i les persones interessades a participar-hi es poden
apuntar trucant al 935 808 888
Ext. 2141 o bé a través del mail
neiradml@cerdanyola.cat

Gent gran fent ús del
gimnàs a l’aire lliure
de la plaça de la Torre
Vermella

PROGRAMA D’ACTIVITATS
BIT.LY/PROGRAMAGENTGRAN

La Gent Gran de la ciutat
disposa d’un fulletó informatiu dedicat a les targetes
de transport públic amb informació de la Targeta rosa
metropolitana, la Targeta
daurada i el Carnet de la
Gent Gran. De cadascuna
explica qui la pot obtenir,
quins documents es necessiten, on es demana, quin és
el seu cost (si el té) i els beneficis que comporta per a
la persona usuària.
El fulletó informatiu és a
disposició de qui el vulgui a
l’OAC municipal i a les oficines de l’Àrea Social. A Internet és accessible a
http://bit.ly/transportcdv

En marxa l’elaboració del nou
Pla Director de Cooperació
Compta amb la participació de la ciutadania i d’actors clau
com ara la xarxa d’entitats locals, entitats de lleure, la Fundació
Autònoma Solidària i els festivals d’àmbit cultural de la ciutat

E

l nou Pla Director de Cooperació que abastarà el període comprès entre el 2019 i el
2022. La Diputació de Barcelona
dóna suport a la iniciativa municipal
que respon al compromís del consistori de contribuir des de l’àmbit local
a construir un món més just i solidari
per a tothom.
Cerdanyola del Vallès té una àmplia
experiència en la implementació de
polítiques de cooperació al municipi,

Es farà servir una metodologia participativa

que es van iniciar en els anys noranta. Des d’aleshores fins ara, el full de
ruta a seguir en aquest àmbit s’ha definit en el Primer Pla de Cooperació
del Municipi (2006-2011) i en Plans
d’Acció Anual.
L’avaluació del treball desenvolupat
en els darrers anys serà necessari per
a dibuixar el punt de partida i identificar debilitats i oportunitats. El procés d’elaboració de la diagnosi i del
Pla Director seguirà una metodolo-

gia participativa, fomentant el debat
i la reflexió entre l’Administració i la
Ciutadania.
El resultat del procés serà un document que dibuixarà les línies estratègiques de les polítiques de cooperació
durant els pròxims 4 anys. En definitiva, vol donar resposta a la pregunta
següent : Què podem fer, des del nostre municipi, per construir un món
més sostenible?
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Cerdanyola en imatges
30 anys del Festival Internacional de Blues
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Festival Internacional de Teatre Infantil

Tast de Cuina Mediterrània
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FEM MEMÒRIA

El Blues de Cerdanyola arriba als trenta anys
de música i ciutat amb energies renovades
El Festival Internacional Blues de Cerdanyola és un certamen que ha imprès la pell de la música
negra als carrers i places de la ciutat, projectant-la portes enfora.

E

ra una nit com qualsevol
altra als estudis de l’emissora municipal de ràdio.
És a dir, una nit amb el programa La Conjura de les Necios i
els estudis plens de fum mentre
els minuts passaven gola avall
barrejats amb esperits recollits
a les altes terres d’Escòcia o els
camps de Kentucky. Sí, eren altres temps. I en aquell microclima va florir una idea que Manuel
Ibarro covava feia temps. Per què
no fer un festival de blues? Total,
si L’Hospitalet en feia un, per què
no podíem nosaltres? La idea es
va desenvolupar una mica més en
dos reunions i un sopar i des de la
regidoria de Joventut es va donar
llum verda a organitzar el I Festival Blues de Cerdanyola.
D’acord, és exagerat qualificar
de festival aquell primer concert
d’estiu a la plaça de l’Ateneu amb
Johnny Mars i Jaione y Los Sordos, però va ser tot un festival
organitzar-ho i deixar-lo créixer
en mans una mica inexpertes.
L’invent no va sortir del tot malament, perquè l’Ajuntament va
decidir continuar l’any següent
elevant una mica el llistó amb la
contractació de Johnny Copeland, reforçat amb els Big Chief,
i la primera visita de Los Del Tonos a la ciutat, per fer un concert
al pavelló.

Raimundo Amador
durant una actuació
al festival del 2002

El Festival Internacional Blues
de Cerdanyola comença a considerar-se com a tal en la tercera
edició, amb sis concerts en quatre dies a l’antiga pista d’hoquei i
el Casal de Joves, un cartell com

el folk i el rock i s’ampliaven les
activitats amb exposicions, master class, blues a les escoles i xerrades.
El festival patiria diverses frenades pressupostàries i viuria

El Blues de Cerdanyola, una
vegada recuperada l’anualitat,
sembla viure una segona joventut

John Hammond va
visitar el festival al
2005

cal, oficina de premsa, ressò als
mitjans i la direcció artística assumida per l’equip de musicals de
l’emissora de ràdio.
Un referent
El certamen es va consolidant
a la ciutat i esdevé referent al
país, omplint pavelló i Teatre de
l’Ateneu, donant cada vegada més
protagonisme als bars com a programadors, encarregant el cartell
a artistes de primer nivell com
Guinovart, Didier Lourenço o
Perico Pastor i amb concerts per
recordar amb Johnny Winter, Johnny Adams, Joe Louis Walker,
Walter Wolfman Washington,
Koko Taylor, Buddy Guy, Bob
Brozman, Dr. John o The Holmes
Brothers mentre s’obria la porta
a altres gèneres com el flamenc o

canvis a la direcció artística sense deixar mai de banda una gran
passió per la música en directe,
la de programadors com Oriol Carbonell o Jacinto Muñoz,
mantenint encesa la flama en els
moments més difícils, que van
arribar al punt culminant quan
va passar a ser bianual, el que
semblava deixar-lo ferit de mort.
Però no ha estat així i ara mateix,
copsant les sensacions generades a les dues darreres edicions,
una vegada recuperada l’anualitat, sembla viure una segona
joventut. I ja ho deia B.B. King,
‘crec que el blues és vida, crec
que mentre hi hagi gent, indrets
i coses, sempre tindrem blues,
sempre hi ha un lloc per cantar
el blues’. Cerdanyola, sense anar
més lluny.
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SERVEI MUNICIPAL

Servei d’Atenció Domiciliària, una assistència
en favor de persones i famílies vulnerables
El servei municipal està adreçat principalment a persones amb dependència, amb
manca de mobilitat o d’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària

E

ls objectius del servei
són: atendre les mancances d’autonomia personal tot cobrint les necessitats
bàsiques de la vida diària, mitjançant higiene i cura personal,
ajudar a aixecar-se i ficar-se al
llit, caminar i asseure’s, preparació d’àpats, compres domèstiques i organització de la llar.
Tot això, amb la finalitat de
cobrir les necessitats relacionals de les persones; procurar
un nivell d’atencions personals
i tècniques suficient per proporcionar a la persona usuària
la possibilitat de romandre a la
seva llar i entorn social; potenciar l’autonomia personal; prevenir situacions de crisi, deteriorament o disminució de la
qualitat de vida a les llars; evitar el deteriorament de les con-

El SAD atén
les mancances
d’autonomia de les
persones usuàries

d’altres

El servei és gratuït i
es gestiona des de
l’Ajuntament

seu càrrec persones en situació
de dependència.
Els destinataris d’aquest servei són: gent gran, persones
amb dependència, persones
adultes o infants que pateixen

L’Ajuntament destina
1.350.000 euros al Servei
d’Atenció Domiciliària al 2018
dicions de vida de les persones
limitades en la seva autonomia
personal; evitar o retardar els
internaments a centres residencials i donar suport especialment a famílies que tenen al

Els destinaris del
servei són gent
gran, persones amb
dependència, entre

discapacitat física, psíquica o
sensorial, persones amb patologies relacionades amb la salut mental, infants i famílies
amb dificultats d’integració social i en situació de risc social.

Servei gratuït
El Servei d’Atenció Domiciliària és de caràcter gratuït per a la
persona usuària que es gestiona des de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través de
Serveis Socials (avinguda d’Espanya, 6-C).
El SAD està integrat per professionals de l’atenció domiciliària, els quals estan externalitzats a través d’una empresa
privada que contracta l’Ajuntament, resultat d’un procediment de licitació obert. La despesa pressupostària que destina
l’Ajuntament a Servei d’Atenció
Domiciliària durant l’any 2018
és d’1.350.000 euros.
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ENTREVISTA

Laia Comas: “Participar a la Tarraco Arena
era tot un repte i ha estat increïble”
Els castellers estan d’enhorabona per doble motiu: el seu vintè aniversari i la participació a la
Tarraco Arena, la Champions dels castells. Laia Comas és la seva cap de colla
La gran fita dels castellers
de Cerdanyola ha estat la
participació a la Tarraco
Arena. Com va anar?
El simple fet d’haver treballat
de valent i aconseguir estar en
les primeres posicions del rànquing casteller que permet actuar a la Tarraco Arena era tot un
repte i ha estat increïble. En els
20 anys que porto a la colla mai
m’havia plantejat que la meva
colla pogués actuar allà. Va ser
un dia difícil. Vam haver de gestionar les emocions, l’organització de les actuacions a plaça,
l’ambient on hi havia molt soroll, moltes gralles a l’hora. Un
cop allà, vam veure que les coses
no eren tan fàcils, els factors externs influencien molt. Però tot
plegat ens ha aportat experiència que ens vindrà molt bé per a
les properes vegades que hi puguem anar.

seguit tenir una estabilitat i una
regularitat molt bones en els
castells màxims.
Ha canviat molt l’entitat en
aquests 20 anys?
Doncs sí. Recordo que quan
vaig entrar a la colla, l’assaig
estava de gom a gom i hi havia
molta gent jove i canalla. Després van venir moments baixos

“La confiança és complicada de
gestionar i fer les coses a gust
de tothom encara més”
Quin seria el millor i el pitjor moment de tots aquests
anys?
Pel que fa al pitjor, crec que
totes les colles castelleres són
molt cícliques i més en un terreny on no hi ha tradició castellera. Hem tingut moments durs
en els quals no érem suficients
per fer ni un castell de 6. Han
estat moments complicats, però
les persones que tenien ganes
que això tirés endavant no van
defallir i gràcies a ells ara la colla
està on està.
Alguns dels millors moments
per a mi han estat aquests 3 darrers anys. Hem aconseguit fer
castells que mai havíem fet, com
la torre de 7. A més, hem acon-

on s’ha hagut de picar pedra i
on ens hem hagut de fer un lloc
per compartir plaça amb colles
grans. Ara, sortosament, estem
en un moment dolç on torna a
haver-hi gent jove i famílies. I
això és molt important per continuar creixent.

locals i això fa que se’ls hi desperti la curiositat. A més, fem
moltes actuacions a casa nostra
i la gent ens veu, els agrada i fa
que algunes persones decideixin
apropar-se al local. No només és
important que la gent vingui a la
colla, sinó que el poble ens doni
suport a totes les actuacions.

Foto de família dels
Castellers a la Tarraco
Arena

És molt habitual que una
dona sigui la cap de colla
en el món dels castellers?
No era gaire comú, però cada
vegada ho és més perquè el món
casteller també evoluciona. En
el meu cas no crec que influenciï que sigui dona o home. En
una colla mitjana com la nostra
és complicat fer de cap de colla
perquè som com una família.
La confiança és complicada de
gestionar i fer les coses a gust de
tothom encara més.
Laia Comas, actual Cap
de Colla dels Martinets

Podem dir que els castells
estan cada cop més a prop
de la ciutadania?
Jo crec que sí perquè totes
aquelles coses importants que
hem anat fent, com anar a la Tarraco Arena o fer castells grans a
casa nostra, són notícia a Cerdanyola i ens ajuda a que la ciutadania ens conegui. La gent llegeix les nostres fites als mitjans

NÚMERO 335 / ENTREVISTA 20

020-021 FEM MEMORIA - ESPORTS 335.indd 20

26/10/2018 11:12:22

ESPORTS

El Club Esportiu Cerdanyola Atletisme
i Triatló es posa en marxa
Durant deu anys i fins a la passada temporada l’entitat competia com una secció del
Cerdanyola Club d’Hoquei. Ara comença un nou camí en solitari

Foto de grup dels i les atletes que van participar a l’última edició de la Cursa per Collserola

E

l Club Esportiu Cerdanyola Atletisme i Triatló s’ha presentat en societat. Després de 10 anys funcionant com una secció del Cerdanyola Club
d’Hoquei, aquesta temporada ha donat
un pas endavant i s’ha convertit en club
independent. Durant la presentació del
nou club, el seu president, David Zarroca,
es va mostrar agraït amb el Cerdanyola
Club d’Hoquei i amb totes les persones
que treballen en la nova entitat. Zarroca
també va voler destacar el gran moment
que viu l’atletisme a la nostra ciutat, tot
i les deficiències d’instal·lacions. El Cerdanyola Atletisme i Triatló, amb 400 persones sòcies, ofereix la pràctica d’esports
com atletisme, ciclisme, natació, duatló,
bicitló, aquatló o triatló.
La junta directiva de la nova entitat està
formada per David Zarroca (president),
Miquel Morales (secretari) i Rafael Meléndez (tresorer).

Relleu del 3r Duatló Infantil de Cerdanyola

El club compta amb un equip tècnic
de 29 persones sumant entrenadors/
es, coordinadors/es i personal administratiu. Txema Córdoba s’encarrega de la
direcció tècnica i Rafael Meléndez de la
direcció d’operacions. L’entitat ofereix
una escola d’iniciació per als més petits/
es. Els infants poden escollir entre 13 modalitats diferents. Enguany l’escola està
formada per 180 atletes. La ràtio és d’un

de Cerdanyola, la Cursa per Collserola,
el Duatló de Carretera i l’infantil. Tots
ells, esdeveniments esportius que estan
plenament consolidats en el calendari de
l’atletisme i duatló català. Els esportistes del club participen en aquestes cites
i també en les diferents competicions federades i populars.
En els seus deu anys d’història, la pràctica de l’atletisme i triatló cerdanyolenc

El club organitza Les Milles, Cros,
Cursa per Collserola, Duatló de
carretera i Duatló infantil
tècnic per cada deu esportistes, per poder
gestionar els grups de treball durant els
entrenaments de forma dinàmica.
A més, el Cerdanyola Atletisme i Triatló organitza Les Milles, el Cros Ciutat
Sorida de
la categoria
infantil de
la Cursa per
Collserola

ha crescut , així com també ho han anat
fent de forma regular els bons resultats
en Campionats de Catalunya, Espanya i
Europa. En l’àmbit europeu, l’atleta local
Èric Guzmán va competir com a integrant de la selecció espanyola en l’Europeu sots18 i va aconseguir la medalla de
plata en els 800 metres llisos. Recentment, Guzmán ha participat als JJOO de
la Juventut, celebrats a l’Argentina.
La col·laboració
La transversalitat amb altres entitats
segueix sent una de les característiques
de la nova entitat que manté els convenis de col·laboració amb el Club Natació
Cerdanyola i la Joventut Atlètica Sabadell.
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in
dispensable

NOVEMBRE-DESEMBRE
Fins al

25

Diumenge
NOVEMBRE

AGENDA

10

Dissabte
NOVEMBRE

TEATRE FAMILIAR
‘Molestin les disculpes’
Horari: 18:00h
Lloc: Teatre Ateneu
Preu: taquilla inversa
Organitza: Cia Caulababa

17
11

Diumenge
NOVEMBRE

JUGATECAMBIENTAL
Taller experimental ‘Construïm un
molinet’
Horari: d’11:00h a 13:30h
Lloc: Parc del Turonet

Dissabte
NOVEMBRE

MÚSICA
Brodas Bros-James Brown
Tribute. Concert homenatge a la
música negre
Hora: 21:00h
Preu: 15 euros
Lloc: Teatre Ateneu

18

Diumenge
NOVEMBRE

SANT ISCLE
Aplec al voltant de l’església
romànica de Sant Iscle
Lloc: Sant Iscle
EXPOSICIÓ
‘Per bruixa i metzinera. La
cacera de bruixes a Catalunya’
Hora: horari Museu Ca n’Oliver
Lloc: Museu Ca n’Oliver

15

Dijous
NOVEMBRE

CAFÈ AMB LLETRES
Antoni Bassas presenta ‘Bon dia,
són les vuit!’ (premi Josep Pla)
Hora: 19:30h
Lloc: Sala Enric Granados

23

Fins al

13

Del

09

TEATRE
‘Mala broma’ amb Anna Sahum,
Ernest Villegas i Òscar Muñoz
Hora: 21:00h
Preu: taquilla 15€, anticipat 13€,
reduït 9€
Lloc: Teatre Ateneu

Diumenge
GENER

EXPOSICIÓ
‘El Modernisme i les flors. De la
natura a l’arquitectura’
Horari: horari del MAC
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

Divendres
al 2 de NOVEMBRE

FESTA DE TARDOR
40a Festa de Sant Martí
Organitza: Comissió de
Festes de Sant Martí

Divendres
NOVEMBRE

17

Disabte
NOVEMBRE

ESPORTS
Cursa Milles de Cerdanyola
Hora: 18:00h
Lloc: sortida i arribada a la plaça
de l’Abat Oliba
Organitza: CE Cerdanyola
Atletisme i Triatló

24

Dissabte
NOVEMBRE

CONCERT
L’Agrupació Musical ofereix el
Concert #FEM20ANYS: Òperes
de Santa Cecília
Hora: 19:00h
Preu: 4 euros
Lloc: Teatre Ateneu
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AGENDA

25

Diumenge
NOVEMBRE

DIA INTERNACIONAL
Contra les Violències masclistes
Programa d’actes
accedint a

03

DIA INTERNACIONAL
De les Persones amb
disCapacitat i diversitat
funcional

Del

25

Diumenge
NOVEMBRE

ESPECTACLE FAMILIAR
‘Tafanera’
Hora: 12:00h
Preu: 7€, amb carnet de
Bambalina 4€
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Bambalina

Dissabte
DESEMBRE

DIA MUNDIAL
Commemoració
del Dia Mundial de la SIDA

02

14

Divendres
AL 31 DE GENER

EXPOSICIÓ
‘Claudio Zulian. Work-inprogress’
Horari: horari del MAC
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

14

Divendres
DESEMBRE

TEATRE
‘Cabareta’. Un cabaret com els
d’abans però d’ara i en clau
moderna
Hora: 21:00h
Lloc: Teatre Ateneu

15
01

Dilluns
DESEMBRE

Dissabte
DESEMBRE

CONCERT
‘La JOC més cantable’ amb la
Jove Orquestra i la Cantabile
Cor de Noies
Hora: 19:00h
Preu: General 8€, Reduïda 6€
Lloc: Teatre Ateneu

Diumenge
DESEMBRE

TALLER FAMILIAR
Centres de taula. Realització
d’un centre de taula de Nadal
amb flors i fulles seques
Hora: 11:30h i 12:30h
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

02

Diumenge
DESEMBRE

VISITA SENSORIAL INLUSIVA
A l’exposició ‘El Modernisme i
les flors’
Hora: 12:00h
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

16

ESPECTACLE FAMILIAR
‘Formidable!’. Màgia per a tots
els públics
Hora: 12:00h
Preu: 7€, socis Bambalina 4€
Lloc: Teatre Ateneu
Organitza: Bambalina

Del

16

ESPORTS
La cursa de la UAB. Solidària
amb la Marató de TV3
Hora: 10:00h
Web: www.cursauab.cat
Lloc: Campus UAB

22

Dissabte
AL 4 DE GENER

PARC DE NADAL
Jocs per a infants de 0 a 12 anys.
Horari: de 10h a 14h i de 16h a 21h
Lloc: Parc Xarau
www.cerdanyolacomerciserveis.cat
Organitza: Associació Cerdanyola
Comerç i Serveis

26

Dimecres
DESEMBRE

CONCERT
L’orquestra de Cambra ofereix el
Concert de Sant Esteve
Hora: 19:00h
Entrades: www.occcerdanyola.cat
Lloc: Teatre Ateneu

29

Dissabte
DESEMBRE

CONCERT
L’Agrupació Musical ofereix el
Concert de Cap d’Any
Hora: 19:00h
Lloc: Teatre Ateneu

Del

Diumenge
DESEMBRE

Diumenge
DESEMBRE

01

Dissabte
AL 13 DE GENER

AGENDA DE NADAL
Activitats diverses i campanya
‘Una Nit d’Il·lusió per a Tothom’
www.cerdanyola.cat/nadal2018

AGENDA

www.cerdanyola.cat/agenda
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TELÈFONS D’INTERÈS
SERVEIS MUNICIPALS

TELÈFONS D’URGÈNCIA

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 ......................

TRANSPORTS
FF.CC. .................................................................
RENFE Rodalies ............................................
SARBUS .............................................................
Radio Taxi Vallès Occ .................................

935
935
935
935
935
935

808
808
808
914
807
805

888
888
888
133
602
869

935
935
670
936
935
935
935
936
936
935
935
935

921
805
484
917
808
181
808
926
926
914
804
886

647
358
369
442
888
830
888
496
043
130
500
694

935
934
935
935
935
935
935
935
936

808
729
863
802
808
947
808
808
917

888
170
636
751
888
050
888
888
704

932
936
935
937
935
936
936

051
918
806
279
802
924
925

515
869
700
292
727
016
823

+ Farmàcies de guàrdia
NOVEMBRE
8 HIDALGO
9 RINCÓN
10 Rovira-Novell
11 Rovira-Rivera
12 Rovira-Pereiro
13 RIZAL
14 HIDALGO VALLS
15 C. SELVA
16 BOQUET
17 Rovira-Ordis
18 Rovira-Lluís
19 J. SELVA
20 SÁNCHEZ
21 COSTA
22 VALLS
23 FERRER
24 Rovira-Galcerán
25 Rovira-Rambla
26 ÁLVAREZ
27 PINETONS
28 ROVIRA
29 MERINERO
30 ORÍGEN

Portada i Contraportada 335.indd 2

Ext. 3164
Ext. 3870

Urgències Bombers .............................................................. 112
Emergències ............................................................................. 112
Policia Local .................................................
936 912 000 / 092
ABP Mossos d’esquadra 	�������������������������������
935 924 700
Policia Nacional (urgències) ........................................... 112
Comissaria de Policia Nacional 	����������������
936 924 003
Servei d’Atenció a les dones
en situació de violència.................................. 900 900 120

TELÈFONS SANITARIS
Ext. 3962
Ext. 3765

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

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

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP 2)

Ext. 3110

Ext. 3855
Ext. 3730
Ext. 3770

DESEMBRE
1
Rovira-St Andreu
2 TORRENTS
3 HIDALGO
4 RINCÓN
5 NOVELL
6 Rovira-Rivera
7 PEREIRO
8 Rovira-Rizal
9 Rovira-Hidalgo Valls
10 C. SELVA
11 BOQUET
12 ORDIS
13 LLUÍS
14 J. SELVA
15 Rovira-Sánchez
16 Rovira-Costa
17 VALLS
18 FERRER
19 GALCERÁN
20 RAMBLA
21 ÁLVAREZ
22 Rovira-Pinetons
23 ROVIRA
24 MERINERO
25 Rovira-Orígen
26 Rovira-St Andreu
27 TORRENTS
28 HIDALGO
29 Rovira-Rincón
30 Rovira-Novell
31 RIVERA

Urgències ..............................................................
935 942
Visites ......................................................................
935 942
Centre de Salut Mental ..................................
935 809
Creu Roja ...............................................................
936 916
Centre Hospitalari Parc Taulí ......................
937 231
Programa d’Atenció a la Dona ...................
935 942
Alcohólicos Anónimos ...................................
933 177
Parkinson Catalunya ........................................
935 800
AL-ANON familiars d’alcohòlics ................
933 103
Ambulàncies (urgències) ...................................................
Associació Esp. Contra el Càncer ............
932 002

216
111
677
161
010
199
777
311
953
061
099

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

935
935
935
935

Telèfon d’atenció ciutadana

811
802
801
806

000
751
398
151

010

CERDANYOLA
Álvarez:
C/Reis (Gal Unicentro) ....................
Galceran:
Pl. Sant Ramon, 18 .............................
Hidalgo:
Ronda Cerdanyola, 1 .........................
Hid-Valls:
Av. de Canaletes, 11 ...........................
Lluís:
Altimira, 18 .............................................
Ordis:
Av. Rep Argentina,17 .........................
Pereiro:
Av. Catalunya, 49-B ...........................
Rivera:
C/Sant Ramon, 182 ............................
Rovira:
Pg. Cordelles, 67 .................................
Sánchez:
C/Santa Rosa, 36-38 ........................
C. Selva:
C/Torrent, 12 .........................................
Torrents:
C/Diagonal, 30 ....................................
Valls:
Av. Catalunya, 17 .................................
Novell:
Ctra. Barna, 216 ...................................
Orígen:
C/Pablo Picasso, 1 local 4 ..............

936
935
936
936
936
935
935
936
935
936
935
935
936
935
937

926
808
922
925
924
807
809
920
921
923
947
803
921
947
687

721
778
368
353
708
859
700
676
399
184
430
904
130
195
299

RIPOLLET
Pinetons:
Merinero:
Rincón:
J. Selva:
St Andreu:
Boquet:
Costa:
Rambla:
Ferrer
Rizal

936
936
936
935
936
936
935
936
936
935

917
920
920
809
922
922
865
912
922
865

059
021
086
523
326
590
426
473
336
426

C/Palau Ausit, 1 ...................................
Ctra. Barcelona, 130 ..........................
C/Magallanes, 4 ..................................
C/Calvari, 3-5 .......................................
C/ Sant Andreu, 4 ..............................
C/ Lluna, 6 .............................................
C/ Verge del Pilar, 10 ........................
Rambla Sant Jordi, 89 .....................
Rambla Sant Jordi, 129 TDA 3 .....
C/ Rizal, 1D ............................................
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