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Carta oberta

Benvolgut veí i veïna,

Apreciado vecino y vecina,

Com segurament sabràs, el passat 15 de juny vaig tenir
l’honor de ser investit Alcalde de la ciutat, i el mateix
dissabte a la tarda, vaig firmar la resolució de delegació
de competències, configurant l’estructura del nou Govern Municipal de Cerdanyola.

Como seguramente sabrás, el pasado 15 de junio tuve el
honor de ser investido Alcalde de la ciudad, y el mismo
sábado por la tarde, firmé la resolución de delegación de
competencias, configurando la estructura del nuevo Gobierno Municipal de Cerdanyola.

I és que no ens podem permetre perdre ni un minut. Tenim l’obligació i la responsabilitat de construir plegats
una Cerdanyola millor que llegar a les pròximes generacions. Una ciutat de referència que edifiqui el seu futur des de la igualtat i la justícia social. Una Cerdanyola
capital universitària, tecnològica i científica a la vegada
que exemple en polítiques d’educació, igualtat de gènere, transparència, medi ambient i esports. Una ciutat
que ambicioni progrés, que generi oportunitats i, sobretot, que doni resposta als problemes reals de la gent.

Y es que no nos podemos permitir perder ni un minuto.
Tenemos la obligación y la responsabilidad de construir
juntos una Cerdanyola mejor que legar a las próximas
generaciones. Una ciudad de referencia que edifique su
futuro desde la igualdad y la justicia social. Una Cerdanyola capital universitaria, tecnológica y científica a la
vez que ejemplo en políticas de educación, igualdad de
género, transparencia, medio ambiente y deportes. Una
ciudad que ambicione progreso, que genere oportunidades y, sobretodo, que dé respuesta a los problemas reales
de la gente.

A més, en aquest viatge, comptem amb l’eficaç i compromesa tasca de les persones treballadores de l’Ajuntament, als quals agraeixo per endavant, tant la seva labor
en el passat com la que exerciran en el futur.
Estem en marxa.

Además, en este viaje, contamos con la eficaz y comprometida tarea de las personas trabajadoras del Ayuntamiento, a los que agradezco de antemano, tanto su labor en el pasado como la que ejercerán en el futuro.
Estamos en marcha.

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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REPORTATGE

Carlos Cordón assumeix l’alcaldia oferint diàleg
Carlos Cordón ha estat investit alcalde de Cerdanyola com a cap de llista de la candidatura
més votada a les Eleccions Municipals. L’acompanyaran 8 regidors i regidores al govern

C

arlos Cordón, arquitecte de
34 anys, és el nou alcalde
de Cerdanyola, càrrec que
ha dit assumir amb una enorme
emoció per la gran responsabilitat
vers la ciutat que l’ha vist néixer i
créixer. Cordón es compromet a
entomar els reptes per fer una ciutat més justa i pròspera, posant la
política al servei de la ciutadania i
mostrant sensibilitat vers els problemes de tothom. L’alcalde ofereix diàleg permanent per treballar
en les solucions i apel·la a la responsabilitat compartida del plenari per no banalitzar la política local.
Diàleg, consensos i acords van
ser les paraules més escoltades al
Ple d’investidura. El portaveu del
PSC, David González, encoratjava
a la resta de grups a treballar, consensuar i pactar, trencant dogmes i
murs per pensar en el benestar de
la gent de Cerdanyola.
La portaveu d’ERC, Helena Solà,
va començar carregant contra el
que considera una Constitució
caduca i un Estat repressor amb

Carlos Cordón en el
moment de ser investit
alcalde de Cerdanyola
del Vallès

presos polítics i exiliats. ERC defensarà el dret a la llibertat, la democràcia i l’autodeterminació des
del consistori i anuncia una oposició de mà estesa però rigorosa,
buscant el consens en punts com
el desenvolupament del Centre Direccional, el PGM a Santa Teresa,
els equipaments esportius o un pla
de xoc als barris.

La portaveu de Ciutadans, Sonia
Rodríguez, va dir que faran una
oposició ferma per a què el nou govern treballi per al benestar de la
ciutadania.
El portaveu de Guanyem Cerdanyola, Ivan González, va reivindicar els fruits de l’anterior govern,
com l’augment de la despesa social
i els ajuts a les famílies.
La portaveu d’En Comú Podem,
Cecilia Collado, va insistir en posar
el benestar de la gent en el centre
de totes les polítiques que endegui
el consistori.
El regidor de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez va demanar
planificar per no deixar al futur de
la ciutat en mans de les inèrcies i
les casualitats, treballant en un pla
estratègic.
El regidor del PP, Manuel Buenaño, va considerar de greu error
l’opció del PSC de governar en
solitari quan la ciutat requereix
d’ un govern fort per solucionar temes que s’arrosseguen de l’anterior
mandat.

Ramon Andreu, reelegit president de l’EMD

Vocals de la Junta
veïnal amb Ramon
Andreu i Carlos
Cordón al centre

La Junta veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra es va constituir amb la presidència de Ramon Andreu. 5 vocals
de Gent per Bellaterra (Ramon
Sans, Tensi Torrecilla, Guillem
Nadal, Mei Barceló i Chus Cor-

nellana), 2 d’ERC (Quim Oltra i
Laura Batalla) i 1 de Convergents
(Jordi Macarulla).
Ramon Andreu inicia un nou
mandat com a president de l’EMD
de Bellaterra destacant que donaran suport a l’annexió a Sant Cugat
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del Vallès insistint en què això no
és ni vol ser un menyspreu a Cerdanyola i la seva gent, sinó per
l’objectiu de millorar administrativament. Andreu espera recuperar bona sintonia amb el nou govern de Cerdanyola després d’un
mandat complicat. Altres prioritats de govern seran pacificar el
trànsit, millorar l’espai públic i
obrir un centre mèdic.
Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola, va assistir a la constitució de la Junta Veïnal i va aprofitar per destacar l’objectiu de ser
alcalde de tots, també dels veïns
de Bellaterra, superant discrepàncies i recuperant unes millors
relacions entre EMD i Ajuntament

REPORTATGE

Nova estructura organitzativa de
l’Ajuntament per al mandat 2019-2023
El cartipàs es divideix en quatre àrees que treballaran de forma transversal per fer de Cerdanyola
una ciutat viva i amable en la qual desitjar viure i conviure

L

‘equip de govern municipal ha quedat format per
l’alcalde, Carlos Cordón,
i vuit regidors i regidores que
treballaran per fer de Cerdanyola del Vallès una ciutat viva i
amable en la qual desitjar viure
i conviure. La cura i el manteniment de l’espai públic seran una
prioritat des del servei d’Espai
Públic, Serveis Urbans, Manteniment de Proximitat i Con-

matèria de Bon Govern i Transparència i l’àmbit universitari,
tecnològic i científic amb l’objectiu de consolidar Cerdanyola
com Ciutat del Coneixement.

L’equip de govern
reunit a la sala de
juntes del despatx de
l’Alcalde

Cartipàs
L’estructura organitzativa es
divideix en quatre àrees: Alcaldia Presidència, Cohesió Social
i Ciutadania, Territori i Sostenibilitat, i Economia i Serveis

Les polítiques socials, l’espai
públic, la transperència i la
ciutat del Coneixement seran
eixos principals de treball
vivència i Civisme. En aquesta
línia es treballarà en la construcció d’una ciutat accessible
per a tothom.
El nou govern vol convertir
Cerdanyola en un referent que
edifiqui el seu futur des de la justícia social, la sostenibilitat, la
solidaritat i el feminisme. També tindran un paper destacat la

Generals. Carlos Cordón està
al capdavant de l’Àrea d’Alcaldia i Presidència; Pepi Rivera
és la primera Tinenta d’Alcaldia i està al capdavant de l’Àrea
de Cohesió Social i Ciutadania; Víctor Francos és el segon
Tinent d’Alcaldia i lidera l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat i
Javier Sánchez, com a tercer
NÚMERO 337 / REPORTATGE 5

Tintent d’Alcaldia, encapçala l’Àrea d’Economia i Serveis
Generals. Hi ha dues tinences
d’alcaldia més: Carme Arché
serà quarta Tinenta d’Alcaldia i
Glòria Urbano ostentarà la cinquena tinença d’alcaldia. Eulàlia Mimó, David González, portaveu del grup, i Óscar Pons són
regidors/es delegats.
Alcaldia i Presidència
L’alcalde, Carlos Cordón, és
el responsable de les Relacions
Institucionals, Planificació estratègica i Agenda 2030.
Pepi Rivera es fa càrrec, dins
d’aquesta àrea, de Projecció de
ciutat.
Víctor Francos es responsabilitza de les Relacions amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, Secretaria i
Serveis jurídics.
Glòria Urbano assumeix les
matèries de Femenisme i LGTBIQ+.
David González té les atribucions de Bon govern i qualitat democràtica, Universitat i Ciutat
del Coneixement.

REPORTATGE

Cohesió Social i Ciutadania
Pepi Rivera, primera Tinenta
d’Alcadia, assumeix Benestar
Social, Cultura, Habitatge, Memòria, Patrimoni i Arxiu històric.
Carme Arché és responsable de
Cooperació i Solidaritat, Gent
gran, Promoció de la Salut i Salut pública.
David González s’encarrega
d’Educació i Joventut.
Òscar Pons es fa càrrec d’Esports, Moviments Socials i Entitats Ciutadanes.
Territori i Sostenibilitat
Víctor Francos, segon Tinent
d’Alcaldia, és el responsable
d’Espai públic, Serveis urbans i
Manteniment de proximitat
Eulàlia Mimó es fa càrrec de
Mobilitat i Ciutat Accessible,
Planificació Urbanística, Activitats i Obres Públiques i Sostenibilitat i Transició Energètica.

Els vuit regidors que
formen el govern,
encapçalat per Carlos
Cordón com a alcalde

Economia i Serveis Generals
Javier Sánchez, tercer Tinent
d’Alcaldia, encapçala l’àrea i
es fa càrrec de Contractació i
Compres, Finances i Serveis
Econòmics, Intervenció, Organització i Tresoreria.
Carme Arché assumeix Promoció Econòmica i Empresa i

Ocupació.
Glòria Urbano és la responsable de les matèries de Convivència i Civisme, Recursos
Humans, Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil
David González es fa càrrec de
Tecnologies i Sistemes d’Informació.

CARLOS CORDÓN
Alcalde

ALCALDIA
PRESIDÈNCIA

COHESIÓ SOCIAL
I CIUTADANIA

CARLOS CORDÓN
Alcalde

Relacions Institucionals
Planificació Estratègica
Agenda 2030

PEPI RIVERA

1a Tinenta d'Alcaldia

Benestar Social
Cultura
Habitatge
Memòria, Patrimoni i Arxiu Històric

PEPI RIVERA

VÍCTOR FRANCOS
2n Tinent d'Alcaldia

Relacions amb l'EMD
Secretaria
Serveis Jurídics

VÍCTOR FRANCOS
2n Tinent d'Alcaldia

Espai Públic, Serveis Urbans i
Manteniment de Proximitat

EULÀLIA MIMÓ

1a Tinenta d'Alcaldia

Projecció de Ciutat

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

CARME ARCHÉ

4a Tinenta d'Alcaldia

Cooperació i Solidaritat
Gent Gran
Promoció de la Salut
Salut Pública

5a Tinenta d'Alcaldia

Feminisme
LGTBIQ+

DAVID GONZÁLEZ
Regidor delegat

Bon Govern i Qualitat Democràtica
Universitat i Ciutat del coneixement

JAVIER SÁNCHEZ

3r Tinent d'Alcaldia

Contractació i Compres
Finances i Serveis Econòmics
Intervenció
Organització
Tresoreria

Regidora delegada

Mobilitat i Ciutat Accessible
Planificació Urbanística, Activitats
i Obres Públiques
Sostenibilitat i Transició
Energètica

CARME ARCHÉ

4a Tinenta d'Alcaldia

Promoció Econòmica, Empresa,
Comerç i Ocupació

GLÒRIA URBANO

DAVID GONZÁLEZ
GLÒRIA URBANO

ECONOMIA I
SERVEIS GENERALS

Regidor delegat

Educació
Joventut

5a Tinenta d'Alcaldia

Convivència i Civisme
Recursos Humans
Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil

OSCAR PONS

DAVID GONZÁLEZ

Regidor delegat

Regidor delegat

Esports
Moviments Socials i Entitats
Ciutadanes
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Tecnologies i Sistemes
d'Informació

CIUTAT

La passió pel cinema de Fantosfreak refresca
les nits de juliol amb humor i terror
El Parc del Turonet,
escenari del Festival de
Curmetratges Fantàstics i
Freaks entre el 15 i 19 de
juliol.

E

l Fantosfreak ha arribat a
l’edició del 20è aniversari
amb una selecció de 40 curts
a concurs en què destaca una àmplia participació d’obres catalanes
i espanyoles, entre elles ‘Lo siento
mi amor’, l’últim treball d’Eduardo
Casanova amb una comèdia que
caricaturitza Jackie Kennedy; les
estranyes al·lucinacions del ‘Jesus
is B(l)ack’ del basc Nitya Lopez; o
‘Flotando’, l’angoixant estada d’un
astronauta rus a l’espai amb què
Frankie De Leonnardis va guanyar
el premi del Jurat al SundanceTV
Shorts.
Cerdanyola ha tornat a estar present amb ‘Redder Returns’, la sego-

na part del curt que Pedro Villarejo va presentar l’any passat i que el
va convertir en el participant més
jove de la història del festival.
Entre la representació internacional hi ha obres com ‘Post Mortem Mary ‘amb què Joshua Long
va guanyar el premi al millor curtmetratge al Festival de Sitges, la
multipremiada comèdia fantàstica

‘Hot Dog’ o el curt francès d’animació ‘Wild love’, entre d’altres.
Les bandes Wicked dog, Evnen,
Edena i Zerzedilla han posat música a les primeres nits abans del
repartiment de premis del dia 19.
WWW.FANTOSFREAK.COM
(A PARTIR DEL 19 DE JULIOL POTS
CONSULTAR ELS PREMIATS)

L’A Video Reporter s’estrena
premiant la lluita pels drets humans
El primer A Video Reporter, Festival de Cinema Documental de l’Afocer,
premia un dur testimoni sobre la mutilació genital femenina

T

he cut’, pel·lícula d’Ernest
Sorrentino i Maria Andrés,
ha aconseguit el primer
premi en la categoria oficial de
l’A Video Reporter –germà cinematogràfic del certamen de fotografia documental de l’Afocer A
Photo Reporter. El film recull el
testimoni de dones que han patit

la mutilació genital femenina, una
tradició que no respecta els drets
humans i que provoca que més de
200 milions de dones arreu del
món visquin amb els genitals mutilats.
A la categoria oficial, el segon
premiat va ser ‘Invierno en Europa’, de Polo Menárguez, sobre l’inNÚMERO 337 / CIUTAT 7

Cartell del XX
festival Internacional
de Curtmetratges
Fantàstics i Freak
Fantosfreak

Fotograma d’una
escena de ‘The Cut’,
obra guanyadora de
l’A Video Reporter

fern que viuen refugiats afgans a
Sèrbia somniant en creuar la frontera amb Hongria; i el tercer guardó va ser per ‘Love’, de Raúl de la
Fuente, que aborda la tragèdia de
la prostitució infantil als perillosos carrers de Freetown, a Sierra
Leone.
A la secció de curtmetratges es va
distingir ‘Neetu’, de Carlos Caro, la
història de superació de qualsevol
obstacle d’una dona índia atacada
amb àcid. El segon premi, exaequo, va ser per ‘Antonio Ramos, el
amanecer del cine en China’, sobre un desconegut pioner andalús
al cinema xinès de principis de segle XX dirigida per Rafael Nieto i
Nacho Toro; i per ‘Savis de l’horta’,
de David Segarra, sobre el coneixement dels llauradors valencians
als que la societat dóna l’esquena.
Es va premiar també ‘Cambiar
una vida’, film de Fernando Mateos sobre una escola per a refugiats
sirians a Beirut, en la categoria
Júnior i es va estrenar ‘L’Impuls’,
film dirigit pels germans cerdanyolencs Clara i Oriol Pons.

CIUTAT

El Merca Ham celebra 25 anys
amb la mirada posada en la
comunicació digital
El Ràdio Club del Vallès ha celebrat, amb nou èxit de convocatòria, la
pionera fira de radioaficionats, electrònica i comunicacions a l’estat

L

a Fira degana de la radioafició espanyola ha celebrat l’aniversari amb un
augment de participants. Destaquen els radioclubs de tot l’estat
i els estands d’empreses comercials, el mercat de segonà mà i subhasta a la baixa d’equips de ràdio.
També hi va haver diferents conferències en una edició en què
s’han tingut molt en compte les
comunicacions digitals.
El president de l’entitat, Miquel Àngel Sáez, fa una valoració
molt positiva dels 25 anys d’una
fira que s’ha mantingut ferma a
la ciutat any rere any i que té la
intenció de fer moltes edicions
més.
L’any 1984 es van muntar les

primeres fires prèvies a Merca
Ham, però Sàez creu que el veïnat no s’ha acabat d’implicar en
una fira que atrau gent d’arreu de
l’estat.

La 25a edició del
Merca Ham es va
celebrar al PEM Guiera

El bell art d’explicar històries
des de les emocions

L

a I Mostra de Teatre d’Instituts, celebrada al juny a
l’Ateneu i organitzada per
l’Institut Banús, ha permès veure el treball escènic dels instituts Forat del Vent i Jaume

Mimó –a més del Banús- l’escola Serraperera i la Fundació Catalonia. També n’han pres part
a la mostra els instituts Joan
Salvat Papasseit de Barcelona,
Lo Pla d’Urgell de Bellpuig i
NÚMERO 337 / CIUTAT 8

Moment d’una de
les actuacions de la
I Mostra de Teatre
d’Instituts

Bateig de
micròfon a
Cerdanyola
Ràdio
Un total de 234 noies i nois
de quart de primària de cinc
escoles (Bellaterra, La Sínia,
Saltells, Sant Martí i Xarau)
i alumnes del CEE CFT Flor
de Maig han realitzat un magazine als estudis de Cerdanyola Ràdio que estan disponibles en l’oferta de podcast
del portal multimèdia Cerdanyola.info.
La gravació d’aquests espais
forma part del programa sobre els mitjans de comunicació que hi ha a Cerdanyola
Educa.
L’alumnat treballa els continguts del magazine a classe
i després té l’oportunitat de
fer de locutors per un dia fent
l’enregistrament.

el col·legi Juan de la Cierva de
Mallorca.
L’actor de Cerdanyola Octavi
Pujades, padrí de la Mostra, destacava que el teatre és una feina
meravellosa que permet establir
una comunió única amb el públic mentre s’explica una història, un lligam gairebé màgic.
També subratllava l’aprenentatge continu que suposa sobretot
perquè exigeix grans dosis de
generositat amb els companys.
Formant persones
La directora de l’Institut Banús, Maria José Blasco, reivindica el paper de l’escola pública
fent servir arts com el teatre per
formar persones compromeses
amb el món, armades amb valors com l’amistat i la sensibilitat. L’alcalde, Carlos Cordón,
també comentava que el teatre
és una eina fonamental per ajudar a expressar les nostres emocions.

Riusec

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Comença la construcció del tanatori municipal
La primera fase de les obres contempla la reforma de la part antiga del cementiri i la construcció del tanatori. Mentre durin les obres, les restes dels nínxols afectats es dipositaran a l’interior de
l’Església Vella de Sant Martí, dins el mateix recinte del cementiri

L

a construcció del tanatori,
que inclou quatre sales de
vetlla, una sala polivalent,
espai per als serveis administratius i un aparcament soterrat, ja
està en marxa. Paral·lelament
també s’ha iniciat la reforma
de la part antiga del cementiri
que contempla l’enderroc d’una
part dels nínxols de la zona més
antiga. Les famílies dels nínxols afectats ja han estat notificades i ara s’estan resolent les
al·legacions presentades per
algunes de les persones propietàries. Resoltes aquestes, es
procedirà a l’exhumació de les
restes que hi ha als nínxols afectats i es traslladaran a l’interior
de l’església Vella de Sant Martí.
Aquesta romandrà tancada fins
que les restes siguin reubicades
als nous nínxols.
Fet el trasllat de les restes a
l’església, es procedirà a l’en-

Làpides
catalogades

E

l Cementiri Municipal
de Cerdanyola i l’Església Vella de Sant
Martí formen part del Pla
Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic i
Arqueològic de Catalunya
(PPAAC). A la fitxa de protecció s’estableix el valor patrimonial d’algunes làpides i
emmarcats dels nínxols que
s’han d’enderrocar. Des de
l’Ajuntament es vol acordar
amb les famílies propietàries
de les làpides catalogades la
seva cessió i exposició en el
que serà un racó de memòria
dins el mateix recinte del cementiri municipal.

derroc dels nínxols afectats i
una vegada s’hagin fet els moviments de terra i la construcció
del tanatori arribi a la planta
baixa, començarà l’ampliació
del cementiri i per tant dels
nous nínxols, que es concreta
en un augment d’un 25% passant dels 3.149 actuals als gairebé 4.000. La durada de les
obres serà d’aproximadament
dos anys.
La millor solució
L’Alcalde, Carlos Cordón, es
mostra satisfet d’haver pogut
desbloquejar “una situació que
havia generat alarma social entre moltes de les famílies afectades” i creu que “és la millor de
les solucions per poder començar a fer la reforma del cementiri i la construcció del tanatori,
dues accions imprescindibles i
de justícia per a la ciutat”.
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Dibuix de l’exterior
de com quedarà el
Tanatori

INSTITUCIONAL

Increment de la neteja a la via pública i del
desbrossat de les males herbes
Quatre equips de persones treballen en la retirada de les herbes que creixen als escocells.
Paral·lelament s’ha potenciat la neteja de voreres i interiors de places.

L

’Ajuntament ha posat en
marxa un pla especial d’actuació de desbrossat d’escocells i de neteja a l’espai públic.
Actualment hi ha quatre equips
treballant en paral·lel en la retirada de les herbes que creixen
als escocells. Un dels equips està
format per persones contractades en un pla d’ocupació, també hi
treballen dos equips formats per
operaris/es de Cespa i un quart
grup de treballadors de la brigada municipal. Ja s’ha actuat en el
barri de Serraperera, Canaletes,
Sant Ramon, els Jardins, Xops,
Banús, Les Fontetes, La Farigola.
També s’han fet actuacions puntuals a la zona dels carrers de Prat
de la Riba, Sant Francesc, Josep
Tarradelles i Clota, entre d’altres.
I es continuarà per la zona alta de
Montflorit.
Anteriorment ja s’havien fet actuacions a la zona de Montflorit
i avingudes Primavera i Serragalliners.

Equip de treball d’una
escombradora amb
pèrtiga amb aigua
a pressió actuant al
carrer de Sant Ramon

Augment de la neteja
Alhora també s’ha potenciat la
neteja de les voreres i l’interior

de places incrementant el servei prestat per Cespa, empresa
adjudicatària del servei de neteja de la via pública. Aquest
servei estarà reforçat al juliol i
agost amb dos equips d’escombradores amb pèrtiga amb aigua
a pressió en horari de matí i un
vehicle escombradora amb aigua
a la tarda. També s’han traslladat
dos equips d’escombradora dels
que contempla el contracte a la
tarda.
A partir del setembre i fins a
final d’any el servei habitual

s’incrementarà amb un vehicle
escombradora amb pèrtiga amb
aigua a pressió a la tarda i es desplaçarà un equip d’escombradora dels que contempla el contracte també a la tarda.
Des del 21 de juny s’ha actuat
als carrers del centre, als barris
de Banús, Canaletes, Martinica,
Serraperera, Turó, les zones de
La Bòbila, Ateneu, carretera de
Barcelona i carrer Santa Anna.
Acabada la primera intervenció
es repetirà cíclicament el calendari d’actuacions.

Programa Enfeina’t
La posada en marxa del programa Enfeina’t ha permès
contractar, durant 12 mesos, a
11 persones que es divideixen
en dos grups de treball; 6 operaris/es de jardineria, que treballen en la neteja de les herbes
crescudes als escocells dels arbres i les voreres i, un grup de
5 persones que s’estan ocupant
de la reparació de bancs, papereres, fanals i altres elements
urbans com passamans, marquesines i jardineres. Aquest
grup està constituït per 1 fuster,

Operari repintant
un fanal al carrer de
Francesc Layret
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1 pintor i 3 operaris polivalents.
El projecte, però, no només
aporta un benefici a la ciutat. Les
persones participants han de rebre, al llarg de tot aquest any, un
seguit d’accions d’orientació laboral que els hi permetrà, un cop
finalitzat el seu contracte, accedir al mercat de treball amb més
garanties. Aquestes actuacions
estan dirigides al coneixement
del mercat de treball i de les pròpies competències i a l’aprenentatge i pràctica de tècniques de
recerca de feina.

INSTITUCIONAL

El Complex Esportiu Municipal de Can Xarau
disposarà d’una segona pista coberta
L’actuació manté la uniformitat respecte el pavelló municipal Can Xarau-Paco Arpide. Les
obres han fet modificar els accessos a les pistes de frontennis.

E

l cobriment d’una de les
pistes exteriors del Complex Esportiu Can Xarau
ja està en marxa. El projecte, finançat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, contempla cobrir
la pista que hi ha a tocar del Club
de Tennis. Els treballs s’allargaran fins a l’octubre i el pressupost de l’adjudicació ascendeix a
440.836,61 € IVA inclòs.
Uniformitat
El disseny de la nova coberta
ha tingut en compte l’aspecte actual del Pavelló Municipal d’Esports Can Xarau - Paco
Arpide donant així unitat i co-

herència al conjunt de la instal·lació esportiva. S’està fent
una coberta per a la pista i unes
façanes laterals parcials que no
arribaran al terra i que mantindran la pista oberta respecte l’exterior. Les façanes est i
oest quedaran semi obertes a
l’exterior amb un aplacat de
policarbonat blanc amb detalls
verds, que cobrirà bona part de
la superfície de façana de forma
translúcida. La façana sud serà
completament opaca mentre
que la nord també tindrà una
part opaca i culminarà amb una
marquesina a una cota inferior
respecte la coberta que tindrà

Dibuix de l’aspecte
exterior de la pista
amb la coberta

Greenfeedtech, guanya el
premi Explorer 2019
Es tracta d’una start-up tecnològica del sector de
l’alimentació animal formada per quatre joves emprenedors

E

l projecte Greenfeedtech,
d’Andreu Aymerich, Jordi Alberts, Albert Bayés i Andreu
Casanova, ha estat el guanyador dels
premis del Programa Explorer 2019
que es van lliurar a la Masia Serraperera. Els seus responsables es van

endur un viatge a Silicon Valley (Califòrnia, EUA). Albert Toà, del projecte Weflocks i Paloma Abeso amb
Smart Payment System també van
ser finalistes, primer i segon respectivament.
Enguany han estat 6 els projectes
NÚMERO 337 / INSTITUCIONAL 11

continuïtat per la façana est.
La coberta també disposarà de
lluernaris disposats de manera
intercalada al tram central.
Canvis en els accessos
Mentre durin els treballs, l’accés a les pistes de Frontennis
s’haurà de fer per la part de darrera de l’edifici d’oficines, piscina i gimnàs de Can Xarau. L’accés a la piscina, gimnàs i pavelló
municipal no es veurà afectat.
Afegir que el Parc Can Xarau es
veurà afectat per les obres, per
la qual cosa no es podrà accedir
a les piscines creuant-lo, com
fan algunes persones usuàries.

que han finalitzat el programa Explorer. L’Ajuntament de Cerdanyola, a través del Servei Municipal de
Treball i Promoció Econòmica, ha
tornat a ser seu d’aquesta iniciativa
en xarxa que compta amb el suport
d’universitats de tot el país i amb la
col·laboració i participació activa de
més de 150 institucions públiques i
privades.

WEB EXPLORER
(CONSULTA ELS PROJECTES GUANYADORS)

OPINIÓ

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.

AL FRENTE DEL NUEVO GOBIERNO

Sería injusto empezar estas primeras líneas sin recordar a
las 8.688 personas que nos dieron su apoyo en las urnas del
26 de mayo. Con todas ellas, y también con quienes legítimamente optaron por otras opciones democráticas, nos hemos comprometido para trabajar sobre tres pilares básicos:
Conseguir una Cerdanyola limpia y cívica. Nos importa
que los vecinos y vecinas sientan orgullo de su ciudad, un
municipio confortable y agradable; Una ciudad en la que
querer vivir.
Abogar por una ciudad cohesionada socialmente, un municipio sostenible que cuida del medio ambiente y que
lucha contra todo tipo de discriminación por identidad sexual, género o nacionalidad.
Consolidar Cerdanyola como Ciudad del Conocimiento.
Necesitamos reforzar las relaciones entre universidad, administración, sociedad y empresa para seguir avanzando en
la creación de la economía del conocimiento.
Estos son nuestros propósitos contigo, nuestro contrato y
nuestro compromiso a cumplir durante este mandato. No
podemos hacerlo solo desde le gobierno, ni queremos. Sintámonos todos y todas partícipes del apasionante proyecto de
cambiar y mejorar Cerdanyola para toda su gente.
			
David González

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

MÀ ESTESA, ACORDS PROGRAMÀTICS

Durant els últims quatre anys hem treballat, des del govern de la ciutat, per convertir els nostres principis d’igualtat, llibertat i justícia social en polítiques concretes. Segur
que hem tingut encerts i errades però estem orgulloses i orgullosos d’haver pogut baixar l’IBI a les famílies i d’haver-lo
pujat a les grans empreses, d’haver augmentat en un 35%
la despesa social i un 20% les ajudes a les famílies o d’haver apostat per dinamitzar el comerç local amb inversions
als mercats i de deixar una Cerdanyola amb quatre vegades
més habitatge social del que tenia quan vam iniciar la nostra tasca de govern.
Ara en toca continuar treballant pels mateixos principis
des de l’oposició, tal com va decidir la ciutadania a les últimes eleccions.
En aquest sentit, el nou govern ens trobarà al seu costat
sempre que vulgui fer polítiques valentes, al servei de la
majoria de la ciutadania, partint de la justícia social, en defensa dels serveis públics, del creixement sostenible del territori i de les polítiques inclusives.
I ens trobarà rebatent, debatent i en contra si ens presenta polítiques privatitzadores en la gestió, regressives en allò
social i especulatives amb el territori.
				
Ivan González

El nostre grup municipal és nou en el Consistori de Cerdanyola. El lema de la nostra candidatura electoral era “Imagina’t una altra Cerdanyola” perquè realment creiem que
les cerdanyolenques i els cerdanyolencs volem viure en una
ciutat que canviï radicalment, que es transformi per a esdevenir un lloc acollidor i net, amb serveis integrals de salut,
habitatge, cultura , educació i esport. Una ciutat que atengui
les necessitats urgents de la ciutadania sense tenir en compte quina ideologia tenen o a quin partit voten. Pensem des de
la perspectiva de ciutat i des del protagonisme que donem a
totes i cadascuna de les persones de Cerdanyola que han de
ser al bell mig de les polítiques municipals sigui quina sigui
la seva edat, sexe, religió, procedència o orientació sexual.
Per això el nostre programa conté un llarg reguitzell de punts
programàtics que poden resumir-se en allò que hem anomenat “idees-força” i que contenen catorze punts necessaris per
poder establir qualsevol negociació o acord de govern. Hem
vingut per a fer polítiques valentes que facin de Cerdanyola
una ciutat habitable i ecològica, una ciutat amb futur i talent ,
una ciutat feminista i radicalment democràtica. Caldrà teixir
acords i consensos per fer realitat el desig. Mà estesa, acords
programàtics per fer-ho.
		
En Comú Podem Cerdanyola
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MÀ ESTESA, MÀ FERMA

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Cerdanyola té nou govern, en minoria, que encara necessita consensos per desencallar els principals problemes que pateix la ciutat amb
un treball seriós i urgent. Esperem un pla de xoc per millorar la neteja i manteniment de la via pública, i per la millora dels equipaments i
serveis públics incloent els manteniment d’escoles públiques i edificis
municipals.
A ERC ja tenim la vista posada en un nou pressupost en el que considerem imprescindible que es facin inversions en instal·lacions esportives, parcs i jardins, polítiques d’habitatge, cultura i patrimoni, eixos
comercials, energies renovables, etc. Esperem una nova forma de fer
política, i ja hem començat contactes amb tots els partits del plenari per
veure com executar les parts del nostre programa on puguem coincidir.
També som conscients que alguns dels reptes de ciutat pendents no es
podran resoldre immediatament. Esquerra pot oferir projecte i capacitat de treball per desencallar temes com el Centre Direccional, el nou
contracte de recollida de residus, la millora del transport públic, o reconduir les relacions amb l’EMD de Bellaterra.
Comença un període de quatre anys en el que ERC exercirem de primer partit de l’oposició amb responsabilitat vers la gent de Cerdanyola
i amb fidelitat al projecte presentat a les urnes, absolutament contundents en la defensa dels valors republicans i la democràcia.
Anem per feina amb mà estesa, però també ferma.
		
Esquerra Repúblicana de Catalunya

Tras las elecciones locales, en las cuales hemos crecido
tanto en voto como en porcentaje –por lo que damos las
gracias a todos los vecinos que lo han hecho posible- podemos asumir que la ciudadanía de Cerdanyola ha votado
por priorizar la ciudad, retirando la mayoría del plenario
a aquellos partidos que paralizaron el anterior mandato
poniendo la ciudad al servicio del separatismo.
Si bien hemos felicitado al nuevo alcalde y nos hemos
puesto a su disposición para la realización de un gobierno fuerte y estable que pacte y lleve a cabo mejoras tangibles para Cerdanyola y sus vecinos, nos sorprende que
éste haya decidido iniciar la legislatura solo y ponerse
también en manos de aquellos que ya han demostrado
durante estos últimos 4 años que no ponen Cerdanyola y
sus necesidades en el centro.
Creemos que esta legislatura debe ser la de las mejoras
de los barrios, la vía pública, de la mejora de la limpieza,
la de la potenciación de la Cerdanyola tecnológica, universitaria, inclusiva… etc. Una legislatura en la que tenemos todos la tarea de compensar 4 años prácticamente
perdidos del mandato anterior. Pongámonos manos a la
obra con seriedad y responsabilidad.
					
Pau Ortolà

LA CERDANYOLA D’AVUI I LA DE DEMÀ

NUEVO MANDATO Y DE NUEVO
UN GOBIERNO DÉBIL

El nou govern té el doble repte de fer que Cerdanyola
funcioni avui, atenent les qüestions del dia a dia, i anar
posant les bases de la ciutat del futur, que tots volem que
sigui socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
L’aposta de Junts és pensar en Cerdanyola com a ciutat
de referència en el camp de la innovació i la ciència, en el
patrimoni i la cultura, la natura, l’esport i les arts… Creiem fermament que tenim els actius per ser-ho.
Però per arribar-hi, hem de fer una ciutat econòmicament viable. No esperem a ser una ciutat subvencionada
amb un ajuntament que només aspira a repartir subvencions i ajuts. Perquè al final no n’hi haurà per a tothom.
Treballem doncs per atraure empreses, dinamitzem el
comerç, afavorim la creació de riquesa i ocupació, generem oportunitats… i com a ciutat serem el que voldrem
ser.
Però per arribar-hi caldrà que tots i totes hi posem de
la nostra part, en el dia a dia i a l’hora de pensar la ciutat
que volem. Estarem a l’alçada?
				
Joan Sánchez Braut

Quiero agradecer a los 1604 vecinos de Cerdanyola que confiaron en el Partido Popular el pasado 26 de mayo. También quiero agradecer a todos los afiliados y simpatizantes del Partido
Popular que han ayudado durante toda la precampaña y campaña electoral.
Soy consciente que hemos obtenido un mal resultado, pero
quise dar la cara cuando no la quería dar nadie para encabezar
dicha candidatura, y la estoy dando cuando los resultados ya
son una realidad.
Felicitamos al nuevo Alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón.
Pero de nuevo y esta vez por capricho de él, tendremos un gobierno municipal que va a trabajar bajo mínimos, y una oposición
mayoritaria en este Pleno. Considero que la decisión que ha tomado el Sr. Cordón es un error que no beneficia a Cerdanyola.
Nuestro Municipio necesita un gobierno fuerte, para hacer
frente a los numerosos problemas que vienen arrastrados del
anterior mandato y que algunos de ellos deben ser solucionados antes del próximo 31 de julio: como es el caso de la remodelación del cementerio, donde hay más de 400 familias
afectadas, el planeamiento urbanístico de Santa Teresa o las actuaciones urgentes en el colegio Carles Buigas o en los lavabos
de la Escoleta de Bellaterra.
				
Manuel Buenaño
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Els infants i joves es diverteixen i aprenen als
diversos casals municipals estiuencs
L’Ajuntament ha tornat a oferir diferents propostes per als infants aquest estiu. Activitats esportives,
culturals, artístiques, de lleure... omplen el juliol i setembre cerdanyolenc

D

es de la darrera setmana
de juny a final de juliol i
també la primera setmana de setembre són diverses les
propostes municipals dirigides
a infants. Aquest any, diferents
serveis municipals han tornat a
oferir activitats: les estades d’art
de l’Escola d’Arts Plàstiques de
l’Ateneu, el Casal ‘I tu què menges?’ del Museu de Ca n’Oliver, el
Casal Poliesportiu de Can Xarau,
els Casals Municipals i l’Estiu
Jove.
Gairebé un miler d’infants i
joves participa aquest estiu en
alguna de les propostes municipals. La meitat d’aquests ho fan
als Casals d’Estiu Municipals que
aquest any es tornen a fer a les escoles Xarau i Collserola. Sortides,
piscines, activitats aquàtiques,
tallers... tot al voltant del reconeixement del rol de les dones al
llarg de la història en temes com
la ciència, entre d’altres.

L’Alcalde i la regidora
de Cultura van fer una
visita als infants que
estan participant al
Casal del Museu

El Complex Esportiu Municipal
de Can Xarau ofereix dos torns
quinzenals per a infants nascuts
entre el 2007 i 2015. Natació, jocs,
esports, tallers, excursions... són
les activitats que estan realitzant.
El Casal del Museu de Ca n’Oliver de juny i juliol ha tingut com a
fil conductor els aliments. El torn
de setembre girarà entorn la literatura infantil.
Els infants més artístics van po-

der aprendre i desenvolupar diferents tècniques com la dansa, el
circ, el teatre i la plàstica fent una
volta al món a les estades de l’Escola d’Arts Plàstiques de l’Ateneu
que es van fer l’última setmana de
juny.
El Casal de Joves Altimira ha
tornat a organitzar l’Estiu Jove.
La programació l’han fet els mateixos joves de forma participativa mitjançant assembles prèvies.

Les piscines descobertes, una
proposta per a un estiu refrescant
Les piscines del Bosc
Tancat estaran obertes fins
al 8 de setembre. La del
Turonet i la de Montflorit
tancaran l’1 de setembre

L

a calor es deixa notar a la
ciutat i les piscines descobertes són un bon lloc per
afrontar millor les altes temperatures.
El Bosc Tancat ofereix quatre
piscines de diferents dimensions i profunditats dotades d’un
sistema de depuració de l’aigua
de cloració salina. A més, el recinte disposa d’àmplies zones

El Turonet disposa de dues
piscines, una gran i una infantil,
a més d’una àmplia zona de gespa i una zona de pícnic. El seu
horari és de 10:30h a 19:30h de
dilluns a divendres i fins l’1 de
setembre.
La piscina de Montflorit està
oberta de dilluns a diumenge
d’11h a 19h i com és habitual
oferirà un ampli ventall de tarifes segons dia (laborables/
festius), hora d’accés i edat. La
piscina romandrà oberta fins l’1
de setembre.

TARIFES PISCINES BOSC TANCAT

de gespa i també d’ombra. El
seu horari és de dilluns a diumenge de 10h a 19h i fins al 8 de
setembre.

Vista general de les
piscines del Bosc
Tancat
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TARIFES PISCINA TURONET

TARIFES PISCINA MONTFLORIT
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L’Ajuntament proposa tallers
d’alfabetització digital
L’activitat formativa comença al setembre i forma part del programa
Ubicat, adreçat a persones que vulguin buscar feina de forma activa

L

Àrea de Promoció del Servei
Municipal de Treball i Promoció Econòmica ha posat
en marxa una nova edició del programa Ubicat, adreçat a persones
residents a Cerdanyola del Vallès,
en edat de treballar (poden estar
treballant o no) i que vulguin buscar feina de forma activa.
El programa Ubicat compta amb
un equip de professionals de l’orientació laboral que posen a disposició de les persones que busquen
feina diversos mitjans per millorar l’ocupabilitat. Les persones
participants podran participar en
un taller de 20 hores totalment
gratuït d’iniciació a la informàtica
bàsica per a les gestions habituals
de la vida quotidiana (alfabetitzaciò digital) o en altres tallers de
desenvolupament de competències, preparació d’entrevistes amb
Realitat Virtual, etc... segons interessos. Per a participar en aquests
cursos cal no haver tingut cap experiència prèvia amb cap eina informàtica perquè la formació és de
nivell inicial.
Les persones interessades en

seguir el programa Ubicat s’han
d’adreçar a l’Àrea d’Orientació
del Servei Municipal de Treball i
Promoció Econòmica (Masia Can
Serraperera, avinguda de Roma
s/n). El telèfon de contacte és 935
947 050.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE
TSF/143/2018, de 3 d’agost.

La formació comença
al setembre i les
inscripcions ja es
poden tramitar
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Subvenció
europea per
instal·lar
punts wifi
Cerdanyola del Vallès serà
un dels 3.400 municipis
europeus que rebran una
subvenció de 15.000 euros
del projecte WiFi4EU de la
Comissió Europea. La subvenció ha d’anar destinada a
promoure el lliure accés de
la ciutadania a la connectivitat WiFi a espais públics
com parcs, places, edificis
oficials, biblioteques, museus, centres de salut...
A Cerdanyola, la previsió
és instal·lar punts d’accés
WiFi gratuït a equipaments
municipals que encara no
disposen d’aquest. Actualment, es pot connectar
a una xarxa WiFi pública i
gratuïta a l’Ateneu, i als dos
mercats municipals, el de
Les Fontetes i el de Serraperera.
El projecte WiFi4EU concedirà 120 milions d’euros
en el període 2018-2020.

Cerdanyola en imatges
Dia Internacional per a l’Alliberament LGTBIQ

Concert al Castell ‘Un concert d’arrel’

XXXVI Mostra Internacional de Dansa

Foguera i Revetlla popular de Sant Joan

FEM MEMÒRIA

L’Agrupació Musical de Cerdanyola celebra el 20è
aniversari amb activitats per a tots els públics
L’AMCV va néixer com a entitat el 1999. L’objectiu al llarg dels seus 20 anys ha estat fomentar i
promoure la música i la cultura a la ciutat

E

n els inicis de l’entitat, la
Banda començava amb uns
14 alumnes que actuaven a
nivell escolar, però que a poc a poc
va agafar una dimensió més gran.
Ara l’entitat està formada per més
de 60 músics, interpretant peces
pràcticament a un nivell professional.
L’AMCV neix dins d’Aulos, Escola Municipal de Música. Un centre d’ensenyaments musicals de
titularitat municipal que va iniciar el seu recorregut l’any 1991.
La Banda i la Coral
L’Agrupació té dues formacions bàsiques, la Banda i la Coral.
La Banda està formada per uns
65 instrumentistes de vent, corda i percussió de totes les edats.
Aquesta Banda aglutina músics
amateurs, estudiants i músics
professionals. Ha estat dirigida
pels mestres Antoni Vidal, Gerard Pastor i Irene Delgado. Actualment és Gerard Pastor, que ha
rebut el premi a la millor banda
sonora per la música de la pel·lícula “Jean François i el sentit de la
vida”, el que s’ha tornat a fer càrrec de la direcció de la banda.
L’altra formació de l’Agrupació,
la Coral amb uns 47 membres entre baixos, sopranos i tenors. Es va
presentar l’abril del 2004 al Palau
de la Música Catalana. L’actual director és Manel Cubeles.
Per celebrar el seu 20è aniver-

Fotografia d'arxiu
d'una de les primeres
actuacions de l'AMCV

sari, l’AMCV va posar en marxa
el hashtag #AMCVsons. La celebració ha comptat amb actuacions de La Montalbanaise, el grup
Cronopios, i LindyHoppers, tot i
que el plat fort es va fer a l’envelat
que van muntar a la plaça de Sant
Ramon, amb capacitat per a 500

boracions d’artistes de renom
com ara la cantant Lucrecia, el
pianista Daniel Ligorio, el Jove
Ballet Nacional de Catalunya o la
Coral Polifònica de Puigreig, entre d’altres.
Enguany s’ha ofert “Un Castell
d’Arrel” que ha tingut com a plat

El Concert de l’AMCV al Castell
s’ha convertit en un gran
esdeveniments cultural

Acte d'homenatge al
primer director de la
Banda, Antoni Vidal,
l'any 2008

persones i on es va fer l’espectacle
“Cerdanyola, ciutat de músics”. El
repertori va recollir les sonoritats
de la música clàssica, el jazz, el
pop, el funk, les bandes sonores i
les actuacions de personalitats de
la música llatina. Per commemorar l’aniversari també es va oferir
una arrossada popular.
El Concert al Castell
Un acte ja tradicional i que ha
servit com a colofó del 20è aniversari de l’AMC ha estat el Concert
al Castell. El concert es fa des de
2002 al jardí del Castell de Sant
Marçal. Es tracta d’un dels grans
esdeveniments culturals que s’organitzen a la ciutat i que al llarg
dels anys ha comptat amb col·laNÚMERO 337 / FEM MEMÒRIA 18

fort l’actuació del pianista i compositor Albert Guinovart. En el
concert ha estat present la música
clàssica, rock, pop i rumba catalana, tot revivint les melodies de
l’escena musical catalana en format simfònic. Una idea de concert
que ha tingut com a objectiu mostrar el múscul de l’escena musical
de casa nostra, la qual és molt variada.
La Banda i la Coral de l’AMCV
també actuen a la Diada, a la commemoració de Santa Cecília, al
Concert de Nadal, a la Cavalcada
de Reis, al Concert de primavera,
a la Trobada de Corals, a la Festa
Major, Concert de Cap d’Any, entre altres com ara el Concert de
primavera.

SERVEI MUNICIPAL

Impulsant igualtat amb el Servei d’Atenció
Integral a les Diversitats Sexuals i de Gènere
El SAI de Cerdanyola ofereix acompanyament i atenció de proximitat a les persones LGTBIQ+ que
pateixin o estiguin en risc de patir qualsevol forma de discriminació i/o violència LGTBIQ+fòbica

E

ntre les eines d’impuls de
polítiques d’igualtat i de
defensa de drets, Cerdanyola compta amb el SAI, Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gènere,
que s’ubica al carrer de les Belles Arts, 19. El servei ofereix un
acompanyament de proximitat
a les persones LGTBIQ+ (Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals, Intersexuals, Queers i més) i dóna
resposta a consultes per qüestions vinculades a les diversitats
sexuals i de gènere del col·lectiu
LGTBIQ+, familiars, professionals i/o amistats que hi tinguin
vincle.
Aquesta iniciativa forma part

de la Xarxa SAI de Catalunya que
desenvolupa serveis de proximitat que garanteixin i defensin els
drets de les persones LGTBIQ
arreu del territori.
Què ofereix el SAI?
· Primera acollida i presentació
del servei
· Informació i recursos en matèria LGTBIQ+
· Acompanyament a persones
LGTBIQ+ en processos personals d’identitat de gènere, orientació sexual i/o expressió de
gènere
· Acompanyament a professionals, familiars i amistats de persones LGTBIQ+ en processos

personals d’identitat de gènere,
orientació sexual i/o expressió
de gènere
· Acompanyament i atenció de
proximitat a persones LGTBIQ+
que pateixin o estiguin en risc de
patir qualsevol forma de discriminació i/o violència LGTBIQ+fòbica
· Tramitació del canvi de nom
de la targeta sanitària (majors i
menors d’edat)
· Gestió de les derivacions
corresponents a incidències i
denúncies vinculades amb les
LGTBIQ+fòbies
· Desenvolupament d’accions i
projectes feministes amb perspectiva LGTBIQ+

Commemorant 50 anys d’Stonewall, impulsant
la defensa de drets diària

C

erdanyola ha commemorat el Dia Internacional per a l’Alliberament
LGTBIQ -28 de juny- amb l’objectiu de seguir defensant els drets
del col·lectiu, la diversitat sexual,
de gènere i família i lluitant contra les LGTBIQfòbies.
El Casal de Joves Altimira va ser

l’epicentre dels actes amb un manifest unitari que recordava el 50
aniversari dels fets d’Stonewall
Inn, un bar de Nova York on la policia va fer una batuda i es va trobar
amb un “No ens anem” que va donar inicia l’alliberament LGTBIQ+
al món.
El manifest destaca la importàn-

cia de tants anys de lluita i reivindica el 28 de juny posant l’èmfasi
en la transversalitat de les polítiques LGTBIQ+ que es desenvolupen des de totes les àrees de
l’Ajuntament i en la incorporació
de la mirada LGTBIQ+ a les entitats de la ciutat, els comerços,
empreses i ciutadania en general.
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Esquerra: simulació
d'una atenció al SAI
Dreta: Imatge del SAI

ENTREVISTA

Isidre Grau parla en la seva darrera obra de la
ciutat i de la dificultat en trobar la veritat
“L’home que perseguia la veritat” és una novel·la on surt Cerdanyola del Vallès i uns
personatges que ens endinsen en el misteri de la seva vida
Isidre Grau va néixer el 1945 a Sabadell, però sempre ha viscut a la
nostra ciutat. De formació és enginyer químic i professor de català,
ha impartit tècniques de novel·la i
de conte a l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès. És autor de
més de 15 novel·les entre les quals
destaquen la pentalogia d’Els colors de l’aigua que va ser Premi
Sant Jordi el 1985. També ha publicat narrativa breu, o contes,
entre altres. Va ser membre del
col·lectiu Ofèlia Dracs, va col·laborar al diari Avui i és el fundador de
l’Extensió de l’Aula Universitària.
Què ens pot dir de la seva
nova obra “L’home que perseguia la veritat”?
És un llibre on surten tres qüestions fonamentals: la veritat que
és relativa; l’experiència personal
que és difícil de transmetre; i el
fet de posar els límits de la relació entre amo i servent. No és una
novel·la de sèrie negre però conté
misteri. El protagonista, Andreu
Novell, és un home a punt de fer
90 anys que es remou quan els
mitjans parlen de commemorar
el centenari del pintor Eduard
Vilamateu. El protagonista va ser
xofer i home de confiança del pintor. Obsessionat per aclarir els
fets d’una mort, descobreix que la
realitat pot ser complexa i també
incòmode, el que el porta ha rellegir la seva pròpia existència.
De nou Cerdanyola surt en

aquesta obra i fins i tot el
Museu d’Art
No sóc un home a qui li agradi
l’enyorança però Cerdanyola la
conec molt bé i per això surt als
meus llibres. En aquesta novel·la,
l’acció, que sempre és ficció, la situo en tres espais diferents com
ara Sant Feliu de Guíxols, Castell
d’Aro i Cerdanyola del Vallès. Jo
no parlo en la meva novel·la d’una
Cerdanyola tancada en si mateixa,
recupero, això sí, períodes històrics que he viscut com ara el de la
burgesia que estiuejava a la ciutat.
Abordo l’evolució de Cerdanyola
al llarg del segle XX en paral·lel als
canvis que pateix la família Vilamateu.
L’escriptor diu que els premis
són un estímul, i assegura que
amb l’edat has de planificar on
vols gastar els teus esforços. Ara

Isidre Grau passejant
per Collserola amb
l’Ermita de Santa Maria
de les Feixes de fons

L’escriptor a la plaça
de l’Abat Oliba
sostenint el seu darrer
llibre ‘L’home que
persegguia la veritat

L’home que perseguia la veritat

L

’Isidre Grau va presentar
el seu nou llibre ‘L’home
que perseguia la vertitat’
(Gregal, 2019) a l’Espai Enric
Granados de Cerdanyola amb
la presencia de l’escriptor Antoni Dalmases que destacava la

figura de l’autor de Cerdanyola com un mestre del relat, i
un home que a la seva novel·la
també apunta temes com ara
el de la soledat dels homes o la
dicotomia bondat-maldat de
les persones.
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està en una encreuada on pensa si
pot fer una narració llarga o curta,
encara que té clar que fins al final
pensa continuar escrivint. Assegura que amb l’edat la seva forma
d’escriure ha canviat, però, que per
a ell escriure és un ofici al qual ha
de dedicar unes hores al dia igual
que feia durant 30 anys d’enginyer, o quan durant 15 anys va fer
de professor.
Segon Isidre Grau al llibre tot
s’anirà succeint, fins que “l’home
que perseguia la veritat” en troba
més d’una, i algunes d’inesperades
i massa amargues. Però passa el
temps i, complint les previsions del
Centenari, el 8 d’octubre del 2015
s’inaugura l’exposició “Eduard Vilamateu. Orígens (1929-1941)” al
Museu d’Art de Cerdanyola.

ESPORTS

Quinze hores i quinze minuts de solidaritat del
Club d’Esports de Muntanya Cerdanyola
Dos grup de persones sòcies del Club d’Esports de Muntanya de Cerdanyola va participar en la
primera edició de la Marxa de Resistència Solidària Montseny-Costa Brava de 75 quilòmetres

E

ls dos grups de Cerdanyola,
formats per vuit persones
cadascun, van trigar 15 hores i 15 minuts en recórrer els 75
quilòmetres de la marxa, seguint
la llera del riu Tordera, que hi
ha des de Sant Marçal (El Montseny) fins al passeig marítim de
la ciutat de Blanes. A més de l’exigència del recorregut encara el
va dificultar més l’onada de calor
que afectava Catalunya el dia 29
i 30 juny.
8.114€ de solidaritat
La marxa de resistència va ser
l’aspecte complementari de la
iniciativa #PerAlsValents, que té
com a principal objectiu recaptar
fons per a la construcció i dotació
del Pediàtric Càncer Center de
l’Hospital de Sant Joan de Déu,
que aviat serà una realitat. El
club local va recaptar 8.114 euros que van ser donats a la causa #PerAlsValents de l’Hospital
Sant Joan de Déu. Aquesta xifra
supera amb escreix les previsions
inicials dels dos equips, que afortunadament han comptat amb la
col·laboració de moltes persones

Grup de persones
participants a la marxa
de resistència solidària

que han fet les seves donacions
personals i col·lectives.
75 quilòmetres d’esforç
Els dos grups participants a la
Marxa de Resistència Solidària Montseny-Costa Brava van
comptar amb un ampli equip
de suport de voluntaris i voluntàries. Les 16 persones participants van agrair l’ajuda de les
persones que van formar part

de l’equip de logística i suport.
La calor va minvar molt les forçes
dels i les participants, però l’esperit
solidari es va imposar i després de
més de quinze hores d’esforç, els
dos grups del Centre d’Esports de
Muntanya es van plantar al passeig
marítim de Blanes. Van sortir a les
8 del matí del dissabte 29 de juny
des de Sant Marçal i van trepitjar
el passeig marítim de Blanes a les
23:15 hores.

Adéu Anna
Després d’una llarga lluita contra una greu malaltia,
el cos de l’Anna va dir prou i
ens va deixar el dissabte 22 de
juny. El seu esperit quedarà
en el record de tothom que la
va conèixer i que va compatir
dies amb ella com a companya,
professora, amiga o presidenta.
L’Anna Brunet era presidenta i fundadora del Club Voleibol Cerdanyola, entitat creada
l’any 2017 i que en dos anys ha
crescut de manera excepcio-

Anna Brunet en una
fotografia d’arxiu

NÚMERO 337 / ESPORTS 21

nal amb equips en categories
Infantil, Cadet, Juvenil femenins i aquest any també masculins.
Però la seva trajectòria en la
promoció de l’esport en edat
escolar és molt llarga. Des
de que va arribar a l’Institut
Gorgs, es va dedicar de ple a
treballar per organitzar i promocionar les activitats esportives dels alumnes.
La Cerdanyola docent i la de
l’esport, mai oblidarà a l’ Anna
Brunet.

in

AGENDA

Fins al

30

Divendres
AGOST

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
‘Belleses caduques’
Horari: horari Biblioteca
Lloc: sala Elisa Arimany

19

dispensable

JULIOL-AGOST-SETEMBRE
Fins al

31

Dissabte
AGOST

EXPOSICIÓ
‘De París a Nova York. Gravats
de la Col·lecció Gelonch
Viladegut’
Horari: horari MAC
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

Fins al

28

Diumenge
JULIOL

EXPOSICIÓ
‘Menús de guerra. Cuina
d’avantguarda i supervivència’
Hora: horari Museu Ca n’Oliver
Lloc: Museu Ca n’Oliver

Fins al

31

Dimecres
JULIOL

EXPOSICIÓ
‘Diàlegs Primigenis’
Horari: horari MAC
Lloc: Museu d’Art Cerdanyola

Fins al

19

Dilluns
AGOST

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA
‘Fantosfreak’
Horari: horari Biblioteca
Lloc: planta 2 de la Biblioteca

Fins al

31

30

DONACIÓ SANG
La unitat mòbil estarà al costat
del Mercat Municipal de Les
Fontetes
Hora: de 9:30h a 13:30h i de 17h
a 21h
Lloc: av. Primavera, cantonada
amb el carrer Reis
Organitza: Banc de Sang i Teixits

20

Dissabte
JULIOL

MERCAT
Mercat d’antiguitats,
col·leccionisme i artesania
Hora: de 9h a 14h
Lloc: plaça del Pla de les Alzines
Organitza: Associació d’Amics
de les Antiguitats i del
Col·leccionisme Cerdanyola i
Ripollet

Dissabte
AGOST

EXPOSICIÓ
‘1939. L’abans i el després’.
D’entre les cendres. L’art que
va sobreviure a la guerra.
Salvaguarda del patrimoni
Horari: horari MAC
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

Fins al

Divendres
JULIOL

Dilluns
SETEMBRE

CONCURS FOTOGRÀFIC
III Concurs de fotografia
‘Mostra’ns el teu estiu’
Consulta les bases al QR
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20

Dissabte
JULIOL

HAVANERES
XXXV NIT HAVANERES. Amb
L’Empordanet i Les Anxovetes. Hi
haurà Ron Cremat.
Hora: 22h
Lloc: plaça Abat Oliba

21

Diumenge
JULIOL

BOSC CAN CATÀ
Itineraris guiats per a grups
Horari: de 10h a 14h
Lloc: Can Catà Natura

AGENDA

04

21

Diumenge
JULIOL

VISITA GUIADA
Sant Iscle, una parròquia
medieval. També es fan portes
obertes de 10h a 14h
Horari: 12h
Lloc: Església de Sant Iscle

21

Diumenge
AGOST

VISITA GUIADA
Ca n’Oliver, un poblat ibèric
laietà. Jornada de portes
obertes al Museu i visita guiada
al jaciment i al taller metal·lúrgic
reconstruït.
Hora: 12h
Lloc: Museu de Ca n’Oliver

17

05

Dijous
SETEMBRE

PUNT LILA
Espai de trobada feminista per a
joves
Hora: de 18h a 20h
Lloc: Casal de Joves

07

Dissabte
SETEMBRE

VESPRES LITERARIS
sobre el llibre ‘Clarissa’.
Comentari i debat
Hora: 19h
Lloc: Centre Cívic Montflorit

Diumenge
JULIOL

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

11

Diumenge
AGOST

VISITA GUIADA
a l’exposició ‘Cerdanyola,
terra d’ibers’. I a dues cases
reconstruïdes del poblat
Hora: 12h
Lloc: Museu de Ca n’Oliver

de setembre
al 15 de desembre
EXPOSICIÓ
Ramon Llull i l’encontre
entre cultures. Programació
pròpia accessible a www.
museucanoliver.cat
Hora: horari Museu Ca n’Oliver
Lloc: Museu Ca n’Oliver

Del

26

Divendres
JULIOL

CONCERT
Jazz al Jaciment: Andrea Motis
Trio
Hora: 22:30h
Lloc: Jaciment del Poblat Ibèric
de Ca n’Oliver
Organitza: La Constància
Preu: 15€ (venda anticipada Bar
Grau)

30

Dimarts
JULIOL

DONACIÓ SANG
La unitat mòbil estarà a la plaça
de l’Abat Oliba
Hora: de 10h a 14h i de 17h a 21h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

18

Diumenge
AGOST

VISITA GUIADA
Museu d’Art de Cerdanyola. A la
col·lecció permanent del museu
Hora: 12h
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola

02

Dilluns
SETEMBRE

PUNT INFORMATIU
de SOM Energia a Cerdanyola
Hora: 18h
Lloc: Bar Autèntic
Organitza: Grup Local SOM
Energia Cerdanyola
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05

HORARIS D’ESTIU
Alguns serveis i equipaments
municipals han modificat els
seus horaris al juliol i agost
Els pots consultar al QR

AGENDA

www.cerdanyola.cat/agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
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
JULIOL
15 TORRENTS
16 HIDALGO
17 RINCÓN
18 NOVELL
19 RIVERA
20 Rovira-Pereiro
21 Rovira-Rizal
22 HIDALGO VALLS
23 C. SELVA
24 BOQUET
25 ORDIS
26 LLUÍS
27 Rovira-J.Selva
28 Rovira-Sánchez
29 COSTA
30 VALLS
31 FERRER

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGOST
1
GALCERÁN
2 RAMBLA
3 Rovira-Álvarez
4 Rovira-Pinetons
5 ROVIRA
6 MERINERO
7 ORIGEN
8 SANT ANDREU
9 TORRENTS
10 Rovira-Hidalgo
11 Rovira-Rincón
12 NOVELL
13 RIVERA

SETEMBRE
1
Rovira-Origen
2 SANT ANDREU
3 TORRENTS
4 HIDALGO
5 RINCÓN
6 NOVELL
7 Rovira-Rivera
8 Rovira-Pereiro
9 RIZAL
10 HIDALGO VALLS
11 Rovira-C.Selva
12 BOQUET
13 ORDIS

PEREIRO
Rovira-Rizal
HIDALGO VALLS
Rovira-C.Selva
Rovira-Boquet
ORDIS
LLUÍS
J. SELVA
SÁNCHEZ
COSTA
Rovira-Valls
Rovira-Ferrer
GALCERÁN
RAMBLA
ÁLVAREZ
PINETONS
ROVIRA
Rovira-Merinero

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

Urgències ..............................................................
935 942 216
Visites ......................................................................
935 942 111
Centre de Salut Mental ..................................
935 809 677
Creu Roja ...............................................................
936 916 161
Centre Hospitalari Parc Taulí ......................
937 231 010
Programa d’Atenció a la Dona ...................
935 942 199
Alcohólicos Anónimos ...................................
933 177 777
Parkinson Catalunya ........................................
935 800 311
AL-ANON familiars d’alcohòlics ................
933 103 953
Ambulàncies (urgències) ................................................... 061
Associació Esp. Contra el Càncer ............
932 002 099

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

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

Telèfon d’atenció ciutadana

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

