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Editorial
Benvolguda, benvongut,

CCom segurament saps, la segona onada de la pandèmia s’estén 
per tot el món. Amb l’arribada de l’hivern, el país i la nostra 
ciutat no són alienes a aquesta tendència creixent en el nom-

bre de contagis.
Era un escenari que havíem anticipat: els experts ens havien advertit 

que el canvi d’estació i la baixada de les temperatures podria accelerar la 
segona onada de la malaltia. I desgraciadament així ha succeït.

L’arribada del fred i la pluja, i la incidència de les malalties respira-
tòries estacionals com la grip, conformen un context propici per propa-
gar l’epidèmia i tornar a tensar el nostre sistema de salut.

Sense anar més lluny, recentment hem vist com el Govern d’Espanya 
decretava un nou Estat d’Alarma a fi que els governs autonòmics puguin 
adoptar noves restriccions per mirar de frenar la propagació del virus. 
La situació torna a ser molt greu. Per això entre totes i tots hem d’ac-
tuar amb determinació, amb la màxima disciplina social i amb la 
màxima unitat. Protegint la salut pública de tothom, units davant 
el virus.

Però també hem de ser justos amb nosaltres mateixos i subratllar algu-
na de les fortaleses importants que tenim respecte a la primera onada: 
Es fan moltes més proves fet que ens permet prevenir nous contagis, el 
nostre sistema sanitari s’ha aprovisionat d’equips de protecció i d’ins-
trumental mèdic i tenim un major coneixement sobre les vies de trans-
missió.

El virus es transmet entre persones, no viatja sol ni pot sobreviure 
molt de temps fora d’organismes humans. Per contenir els contagis 
hem de reduir la mobilitat i el contacte entre persones. No hi ha 
alternativa possible. Venen temps complicats i no podem abaixar la 
guàrdia.

Per la nostra part, des de l’Ajuntament, seguirem fent costat als 
col·lectius més vulnerables, als veïns i veïnes que més ho necessi-
ten, perquè ningú quedi enrere. La creació de l’Oficina COVID per a 
la tramitació d’ajuts directes, l’habilitació de la biblioteca municipal per 
a la campanya de la vacunació de la grip, o el suport als centres educa-
tius per implementar les mesures sanitàries en són alguns exemples. No 
defallirem en posar tots els recursos econòmics i personals dispo-
nibles al servei del benestar de les veïnes i veïns de Cerdanyola.

Cuideu-vos molt, cuidem-nos molt!

Apreciada, apreciado,

CComo seguramente sabes, la segunda ola de la pandemia se ex-
tiende por todo el mundo. Con la llegada del invierno, el país y 
nuestra ciudad no son ajenas a esta tendencia creciente en el nú-

mero de contagios.
Era un escenario que habíamos anticipado: los expertos nos habían adver-

tido que el cambio de estación y la bajada de temperaturas podría acelerar la 
segunda ola de la enfermedad. Y desgraciadamente así ha sucedido.

La llegada del frío y la lluvia, y la incidencia de las enfermedades respirato-
rias estacionales como la gripe, conforman un contexto propición para pro-
pagar la epidemia y volver a tensar nuestro sistema de salud.

Sin ir más lejos, recientemente hemos visto como el Gobierno de España 
decretaba un nuevo Estado de Alarma a fin de que los gobiernos autonó-
micos puedan adoptar nuevas restricciones para tratar de frenar la propa-
gación de virus. La situació vuelve a ser muy grave. Por eso entre todas y 
todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina 
social y con la máxima unidad. Protegiendo la salud pública de todos, 
unidos ante el virus.

Pero también debemos ser justos con nosotros mismos y subrayar alguna 
de las fortalezas importantes que tenemos respecto a la primera ola: se ha-
cen muchas más pruebas hecho que nos permite prevenir nuevos contagios, 
nuestro sistema sanitario se ha aprovisionado de equipos de protección y de 
instrumental médico y tenemos un mayor conocimiento sobre los vías de 
transmisión.

El virus se transmite entre personas, no viaja solo ni puede sobrevivir mu-
cho tiempo fuera de organismos humanos. Para contener los contagios 
debemos reducir la movilidad y el contacto entre personas. No hay 
alternativa posible. Vienen tiempos complicados y no podemos bajar la 
guardia.

Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento, seguiremos apoyando a los co-
lectivos más vulnerables, a los vecinos y vecinas que más lo necesiten, 
para que nadie se quede atrás. La creación de la Oficina COVID para la tra-
mitación de ayudas directas, la habilitación de la biblioteca para la campaña 
de la vacunación de la gripe, o el apoyo a los centros educativos para imple-
mentar los medidas sanitarias son unos cuantos ejemplos . No desfallecere-
mos en poner todos los recursos económicos y personales disponibles 
al servicio del bienestar de las vecinas y vecinos de Cerdanyola.

Cuidaos mucho, cuidémonos mucho!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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La COVID-19 marca l’inici del curs 2020-2021
L’Ajuntament ha donat el màxim suport als centres educatius per implementar les mesures 
sanitàries amb la compra del material necessari i l’increment de la neteja als centres

L’inici de curs 2020-2021 
començava el passat 14 de 
setembre amb moltes ga-

nes i no menys incerteses. La 
COVID-19 va provocar al març el 
tancament de les escoles i va im-
pedir acabar el curs passat amb 
normalitat. La comunitat educati-
va va haver de treballar de valent a 
l’estiu per adaptar a les noves me-
sures sanitàries els centres edu-
catius i que aquests siguin el mà-
xim de segurs per als poc més de 

10.000 alumnes que a Cerdanyola 
han començat el curs 2020-21. 
Entrades esglaonades, habilita-
ció de nous accessos als centres, 
adaptació d’espais, noves rutines 
i hàbits, higiene extrema, establir 
circuits de mobilitat, ús obligat de 
mascareta... les mesures que s’han 
hagut d’aplicar no són poques.

Despesa municipal
Des de l’Ajuntament de Cerdanyo-
la, a través del servei d’Educació, 

s’ha treballat amb els equips di-
rectius per fer dels centres edu-
catius espais segurs. A més, també 
s’ha realitzat una despesa econò-
mica de 229.284 euros per aconse-
guir-ho.
D’aquests diners, 82.713 euros 
s’han destinat a la compra de 
papereres amb tapa i pedal, dis-
pensadors de sabó i de paper ei-
xugamans, paper cel·lulosa, pol-
veritzadors de neteja, bidons de 
detergent desinfectant, dispensa-

Des de l’Ajuntament de Cer-
danyola s’han fet arribar 
portamascaretes a totes les 

escoles i instituts de la ciutat perquè 
siguin lliurats a l’alumnat a partir de 
6 anys i fins els 18 anys. Des de l’ini-
ci de curs els joves i infants a partir 
d’aquesta edat estan obligats a por-
tar la mascareta durant tota la jorna-
da lectiva i alhora haver de dur una 
altra de recanvi. En principi aquesta 
mesura havia de ser els primers 15 
dies però finalment s’ha allargat i es 
mantindrà al llarg del curs.

Davant aquesta situació, des de 
l’Ajuntament es vol ajudar i alho-

ra agrair l’esforç de l’alumnat lliu-
rant-los un portamascareta que po-
den personalitzar amb el seu nom. 
Aquest element serveix per guardar 
una mascareta de model quirúrgic 
(va una inclosa) de forma segura i 
higiènica i el seu disseny permet 
guardar-lo de forma fàcil a les mot-
xilles.

Un total de 8.300 portamascaretes 
s’han repartit en 23 centres de pri-
mària, secundària i educació espe-
cial públics, concertats i privats de 
Cerdanyola del Vallès.

L’Ajuntament reparteix portamascaretes 
a l’alumnat de més de 6 anys

Les entrades i sortides 
als centres escolars 
es fan de forma 
esglaonada i per 
diversos accessos
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dors de gel hidroalcohòlic, bidons 
de gel hidroalcohòlic, mampares i 
bosses d’escombraries per a les pa-
pereres.
La brigada municipal d’obres ha 
habilitat dos nous accessos a l’es-
cola Turó de Guiera. Falta adequar 
un camí de grava a una de les por-
tes. També s’està treballant per 
llogar wc químics per a l’escola Be-
llaterra.
D’altra banda, l’Ajuntament també 
ha incrementat en 146.571 euros el 
contracte de neteja als centres es-
colars per aquest curs. Amb aquest 
increment s’han pogut augmen-
tar els efectius en la neteja dels 

centres, per tal de poder complir 
les indicacions del Departament 
d’Educació pel que fa a la neteja 
d’espais d’ús comú i elements con-
crets (baranes, poms i lavabos). A 
més, les escoles i instituts públics 
disposen d’una persona extra de 
neteja en la franja horària lectiva.
També cal destacar que el curs 
passat, l’Ajuntament va fer la com-
pra de 200 targetes SIM de 50 GB, 
180 aparells connectors wifi i 30 
tauletes per donar cobertura als 
infants de la ciutat que ho necessi-
taven per seguir el curs des de casa. 

Aquest material segueix estant 
disponible per a situacions que ho 
requereixin.

Entrades i sortides
La Policia Local, juntament amb 
els Agents Cívics, també s’han bol-
cat aquest curs per incrementar 
la seguretat a les escoles amb l’ob-
jectiu prioritari que els entorns 
d’aquestes siguin llocs segurs i que 
l’alumnat pugui accedir amb ga-
ranties. Des del servei de Seguretat 
Ciutadana s’ha dissenyat un dis-
positiu excepcional que afecta als 
equips directius, mestres, alum-
nes i famílies, policies i agents cí-

vics. Aquest curs es cobreixen de 
forma fixa 8 escoles i dos passos 
de vianants amb forta afluència. A 
més, quan el nombre d’efectius ho 
permet també es cobreixen altres 
punts de forma itinerant. A aquest 
dispositiu es dediquen tots els 
agents de la policia local disponi-
bles a més de 4 agents cívics fixes i 
5 més variables. La funció, tant de 
la policia local com dels agents cí-
vics, és garantir la seguretat viària 
així com evitar comportaments 
que no respecten les mesures de 
prevenció.

L’Ajuntament ha fet una 
despesa de 229.284 euros per 
comprar material i incrementar 
la neteja en els centres escolars

Millorant la 
mobilitat al 
voltants de 
les escoles

Des de l’inici de 
curs, la mascareta 
és obligatòria per a 
l’alumnat de més de 
6 anys

A finals d’aquest tri-
mestre es posarà en 
marxa la iniciativa 

‘Petó i Adeu’ en zones prope-
res a les escoles Serraparera, 
Xarau, La Sínia, Escaladei i 
Carles Buïgas. La iniciativa 
consisteix en l’habilitació 
d’espais de rotació ràpida re-
servats a prop de les escoles 
perquè les famílies puguin 
parar amb el vehicle per aco-
miadar-se dels seus fills/es 
en condicions de seguretat, 
sense interferir el trànsit i 
evitant l’estacionament il·le-
gal.

Més seguretat
D’altra banda, l’Ajuntament 

segueix treballant en el pro-
jecte dels camins escolars 
millorant i fent més segurs 
els itineraris a les escoles que 
en formen part. Així doncs, a 
l’escola Xarau s’ha instal·lat 
una tanca a la porta d’accés 
del carrer de Santa Anna per 
evitar que els vehicles esta-
cionin a sobre de la vorera i 
que cap persona caigui o bai-
xi de manera sobtada.

Aparcaments bicis
Aquest curs també s’han 

instal·lat aparcaments de bi-
cicletes i patinets a les esco-
les Bellaterra, Les Fontetes, 
Xarau i Saltells. Amb aquesta 
mesura es vol seguir potenci-
ant el canvi d’hàbit i actitud 
que s’està creant en la mane-
ra de desplaçar-se a les esco-
les.

Camins escolars
Abans d’iniciar el curs tam-

bé es van pintar i repintar 
les marques dels camins es-
colars existents i dels nous 
itineraris a les escoles Xarau, 
Serraparera i La Sínia.
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Dentro del Urbact, pro-
grama Europeo que se 
centra en promover 

proyectos dentro de los criterios 
de la Agenda Urbana, se encuen-
tra la red Ri-Connect, de carác-
ter urbanístico. Esta red está 
integrada por grupos de trabajo 
de 8 ciudades y áreas metropo-
litanas europeas con la finalidad 
de estudiar la transformación 
de entornos urbanos que son 
complejos por el hecho de estar 
atravesados por infraestructuras 
importantes. En el caso que nos 
ocupa se trata del eje de la carre-
tera de Barcelona a su paso por 

Imagen del proyecto 
Ri-Connect de la 
carretera de Barcelona

Cerdanyola, Ripollet, Montcada 
i Barberà. Se trata de una zona 
de tejidos urbanos que a pesar de 
estar muy próximos físicamente 
entre ellos, están muy desconec-
tados por grandes infraestruc-
turas como son el tren, el río y la 
autopista. Esta separación física 
de zonas habitadas tan próximas 
hacen del ámbito de la carretera 
de Barcelona un lugar poco ama-
ble para la ciudadanía con ruidos, 
contaminación, poca vegetación, 
difícil de cruzar caminando...

Cada grupo de trabajo de la 
red Ri-Connect (Manchester, 
París, Gdansk, Amsterdam, 

El futuro de la carretera de Barcelona
La carretera de Barcelona y los barrios de su entorno, a través del Área Metropolitana de 
Barcelona, han sido seleccionados para formar parte de la red Ri-Connect del programa Urbact

Krakow, Portugal Thessaloniki 
y Cerdanyola-Ripollet-Montca-
da-Barberà) estudiará el ámbi-
to concreto de su ciudad o área 
metropolitana con el objetivo de 
proponer una transformación 
sostenible. Estos proyectos se 
ponen en común  en reuniones 
internacionales con el objeti-
vo de compartir experiencias y 
aprendizajes y mejorar así la pro-
pia propuesta.

Participa
Para llevar a cabo el proyecto 

es necesaria la participación de 
todo el territorio: ciudadanía, 
estamentos políticos, asociacio-
nes, técnicos de las administra-
ciones implicadas... El objetivo 
es que el resultado del proyecto 
de transformación de las infraes-
tructuras que unen a Cerdanyo-
la, Ripollet, Montcada y Barberà 
den respuesta a las necesidades 
reales del territorio. Desde la 
AMB, quien lidera el proyecto, se 
quiere recoger una primera opi-
nión de la ciudadanía a través de 
un cuestionario.

Planificando la Cerdanyola del mañana
El Plan Estratégico de Ciudad 
estará listo en el primer 
trimestre del 2021

El Plan Estratégico de Ciudad 
(PEC) está en su fase de ela-
boración para definir la Cer-

danyola del futuro  y los proyectos 
que se tienen que llevar a cabo para 
conseguirla.

Después de una primera fase de di-
agnóstico, desde el pasado septiem-
bre se está realizando la elaboración 

del PEC. Cinco grupos de trabajo, for-
mados por personas invitadas a partir 
de un consenso político y técnico y 
por personas que han decidido de for-
ma particular participar, han definido 
los objectivos de Cerdanyola para los 
próximos diez años. A partir de estos 
resultados se está llevando a cabo un 
proceso de priorización e identifica-
ción de los retos estratégicos a partir 
de encuestas que han respondido las 
mismas personas que han participado 
en el proceso. En las próximas sesio-
nes, que se harán durante este mes y 

diciembre, los grupos de trabajo se 
confeccionarán por retos transver-
sales estratégicos y trabajarán para 
identificar los proyectos que incluirá 
el PEC.

Durante el primer trimestre del 
2021, el PEC estará listo y faltará una 
tercera y última fase de implementa-
ción del mismo.

WEB PLAN ESTRATÉGICO
PEC.CERDANYOLA.CAT

CUESTIONARIO
CERDANYOLA.CAT/URBACT



Marian Navarro és regi-
dora de l’Ajuntament 
de Cerdanyola des del 

passat 24 de setembre, quan va te-
nir lloc la seva pressa de possessió. 
Com a nova regidora del govern ha 
assumit la carpeta de Moviments 
Socias i Centres Cívics. 

Però aquest no ha estat l’únic 
canvi en l’organització de govern 
local. Pepi Rivera ha deixat Cultu-
ra i s’encarrega de Recursos Hu-
mans i Organització i el fins ara 
regidor d’Esports, Oscar Pons, ha 
assumit també la delegació de Cul-
tura, Memòria, Patrimoni i Arxiu 
Històric. David González ha as-
sumit les relacions amb l’EMD de 
Bellaterra. Pel que fa a la delegació 
d’Espai Públic, Serveis Urbans i 
Manteniment de proximitat, ha 
passat a ser responsabilitat d’Eu-
làlia Mimó, qui suma aquestes 
responsabilitats a les de Planifica-
ció Urbanística, Activitats i Obres 
Públiques, Sostenibilitat i Transi-
ció Energètica. En relació amb les 
delegacions de Serveis Jurídics i 
Secretaria han estat assumides 
per Javier Sánchez que ja encapça 

Imatge del cartipàs 
organitzatiu del 
govern des del 25 de 
setembre

El govern municipal compta amb un nou cartipàs
La incorporació de Marian Navarro com a regidora de l’Ajuntament de Cerdanyola en 
substitució de Víctor Francos ha portat alguns canvis en el cartipàs municipal

Contractació i Compres, Finances 
i Serveis Econòmics, Intervenció i 
Tresoreria. També, amb motiu de 
la reestructuració, Glòria Urbano, 
que ha deixat Recursos Humans, 
ha assumit la regidoria de Mobili-
tat i Ciutat Accessible.

1a Tinenta d’Alcaldia Pepi Rivera

2n Tinent d’Alcaldia David González

3r Tinent d’Alcaldia Javier Sánchez

4a Tinenta d’Alcaldia Carme Arché

5a Tinenta d’Alcaldia Glòria Urbano

6a Tinenta d’Alcaldia Eulàlia Mimó

Víctor Francos renuncia 
a l’acta de regidor 

V íctor Francos, regidor 
de l’Ajuntament de Cer-
danyola des del 2011, 

aquest mandat exercia com a  
Segon Tinent d’Alcalde del go-
vern de la ciutat i regidor de-
legat d’Espai Públic, Serveis 
Urbans i Manteniment de pro-
ximitat, Patrimoni, Serveis Ju-
rídics, Secretaria i Relacions 
amb l’EMD de Bellaterra. El 
motiu de la renúncia respon a 
qüestions d’incompatibilitat 
donada la seva nova responsabi-

litat com a Director de Gabinet 
del Ministeri de Sanitat, encap-
çalat per Salvador Illa.

Marian Navarro
La seva acta de regidor ha estat 
assumida per Marian Navarro, 
qui anava la número 10 en la 
llista del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP) a les elecci-
ons municipals del 2019. 
Marian Navarro prenia posses-
sió de l’acta de regidora en el ple 

El motiu és la incompatibilitat amb el seu nou càrrec 
com a Director de Gabinet del Ministeri de Sanitat

municipal del mes de setembre 
i a la vegada assumia la respon-
sabilitat de Moviments Socials  i 
Centres Cívics.

Víctor Francos 
era regidor de 
l’Ajuntament des del 
2011

GOVERN
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ENCARA QUEDA MOLT A FER

RECLAMEM LA CONSTRUCCIÓ
DE L’HOSPITAL ERNEST LLUCH

LA GESTIO DE LA LLUM,
PÚBLICA I PER A TOTES

En els darrers 10 anys la despesa a Catalunya en Salut 
ha baixat un 27%.

La COVID-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema 
sanitari. El millor, les i els seus professionals, homes i do-
nes que han lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva 
implicació i la seva dedicació. El pitjor és el desmantella-
ment del sistema sanitari que està portant a la pràctica el 
govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la 
COVID-19, especialment en l’atenció primària.

La restauració de tots els serveis que proporcionaven 
els CAPs als veïns i a les veïnes és indispensable i urgent. 
Reclamem a la Conselleria de salut que aporti els re-
cursos, tant materials com humans, pel reforçament de 
l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació 
de la pandèmia. Necessitem recuperar tots els serveis bà-
sics als CAPs de les Fontetes i la Farigola

Reclamem, amb més força que mai, la construcció de 
l’hospital Ernest Lluch, l’hospital de Cerdanyola i els 
municipis del seu entorn. Una inversió més que neces-
sària i que els i les socialistes de Cerdanyola sempre hem 
defensat. Continuem insistint, continuem treballant!

       
            David González

Encara queda molt a fer! En temps de pandèmia és difí-
cil mantenir el cap fred a l’hora de fer un pressupost. Tot-
hom amb qui parles tard o d’hora diu: “amb la que està 
caient!” Però no ens podem permetre deixar de banda els 
altres temes de ciutat. És evident que l’emergència social 
que ve darrera de la pandèmia ha d’estar suficientment 
contrarestada amb els números del consistori. Per això 
es va fer la taula de treball de la que van sorgir les 109 
mesures. S’ha de repassar què s’hi està fent al respecte. 
Malgrat no perdre de vista la crisi sanitària, social i eco-
nòmica que hem d’afrontar, el pressupost també ha de 
mirar cap a la resta que hem de fer. Per tant no ens po-
dem permetre tenir un pressupost que no contempli me-
sures cap a la transició energètica i la sostenibilitat. Que 
no miri per la competitivitat de les empreses establertes 
en el nostre territori, ni pel comerç de proximitat. Que 
no vetlli per mantenir la cultura, que incrementi les par-
tides del teixit cultural local. I quan parlem de mirar de 
tenir, no només es tracta de tenir una partida oberta, 
sinó de procurar que l’execució d’aquesta es porti a ter-
me. A ECPC vetllarem perquè això sigui així. 

Aquests mesos de confinament hem pogut veure com 
la factura de la llum pujava conseqüència d’estar mol-
tes hores a casa. La llum va cara i al cap i a la fi, aquests 
diners que paguem acaben anant a grans empreses que a 
final d’any, es reparteixen els beneficis entre uns quants. 

Volem promoure un model energètic just, democràtic i 
sostenible, on l’ús de l’energia pugui ser un bé comú. Ac-
tualment hi ha grans empreses que s’emporten un gran 
benefici d’allò que més necessitem: aigua, llum i gas. Sa-
bem i coneixem que hi ha cooperatives de consum però 
creiem que hem d’anar un pas més endavant. És bo i posi-
tiu que els cerdanyolencs i cerdanyolenques apostem pel 
cooperativisme i l’energia més neta.

Tot i això, ens calen apostes valentes per una gestió 
directa de l’energia. Per aquest motiu, al ple d’octubre 
Guanyem Cerdanyola hem presentat una moció per 
adherir-nos a l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública. Així doncs, ara en plena crisi entenem 
que ha de ser més que mai la institució, i en aquest cas la 
més propera, l’ajuntament, qui s’hagi de fer càrrec de la 
gestió d’aquest bé de primera necessitat.

ESPAI DELS 
GRUPS 

MUNICIPALS

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

Als grups se’ls hi faciliten els caràcters 
dels que disposen per escriure. Si es 
supera el nombe de caràcters es re-
dueix el cos de lletra fins encabir el 
text a l’espai establert.
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CAL QUE L’AJUNTAMENT ACTUÏ 
URGENTMENT DAVANT LA CRISI 

ECONÒMICA 

PASSEM COMPTES
SIN HOSPITAL Y CON 

AMBULATORIOS ABANDONADOS

Plou sobre mullat, el nou rebrot de la COVID-19 torna a 
agreujar la crisi sanitària, social i econòmica quan encara 
no ens n’havíem sortit.

El maig entitats i partits polítics vam treballar per consen-
suar 109 mesures per fer front a la crisi. Però han passat 5 
mesos i el PSC ni ha convocat la taula per a fer el seguiment, 
ni ha implementat cap eina per avaluar el seu compliment. 
El que sí hem pogut comprovar és que els ajuts aprovats ar-
riben tard i no són suficients per donar respostes a la nova 
situació.

Si la Generalitat s’ha afanyat a obrir noves línies d’ajuts 
directes a PIMES i comerciants, crear una línia de crèdits 
avalats i reduir els lloguers dels locals comercials, el govern 
municipal no ha reaccionat amb la rapidesa que seria ne-
cessària. És per això que des d’ERC insten al PSC per a què 
convoqui de forma immediata la Taula de reactivació eco-
nòmica i social per a fer balanç de l’execució de les mesures 
adoptades fins a la data i proposar-ne de noves.

Només amb la participació activa de totes les administra-
cions, sense distinció, podrem alleugerir la precària situ-
ació de molts autònoms i petites empreses, la plantilla de 
treballadors que en depenen, i les famílies de tots ells.

Desde Ciudadanos (Cs) Cerdanyola anunciamos que 
dejamos de participar en esta revista, al tener un carác-
ter meramente propagandístico y con un coste de más 
de 30.000 euros al año que pagamos todos los ciudada-
nos de Cerdanyola.

Dejar de malgastar dinero en este tipo de revistas parti-
distas permitiría disponer de más recursos para servicios 
sociales y para apoyar a nuestras empresas y autónomos, 
especialmente en momentos de crisis como el actual.

Nuestros mejores deseos para los que día a día trabajan 
para hacer frente a la pandemia, a los trabajadores y au-
tónomos afectados por la crisis económica, a familiares y 
amigos de los fallecidos por la COVID-19 y a la ciudada-
nía por su comportamiento cívico.

      

Som en plena negociació del pressupost a l’Ajuntament 
per al 2021. Des de Junts, l’any passat vam acordar amb 
el govern actuacions que creiem que s’han complert rao-
nablement, tenint present el que ha provocat el COVID. 
Ara ja es treballa per incorporar Can Canaletes al Parc 
Arqueològic, com a propietat municipal, talment com 
la Masia de Cordelles. L’enllumenat de Bellaterra es co-
mençarà a renovar aquest mateix any i no el 2022. S’han 
prioritzat els treballs de planificació estratègica i s’està 
constituint l’Oficina de Promoció Empresarial i Comer-
cial, per atendre les necessitats del nostre món econòmic 
amb visió de futur. I valorem els ajuts al comerç i l’hosta-
leria locals, mèrit de la Taula de Reactivació, però en línia 
amb l’esperit del que reclamàvem abans del COVID.

Són propostes de futur, no de fer i oblidar, i demanen 
continuïtat. Són algunes d’aquelles oportunitats que 
sempre passaven de llarg. Des de Junts volem ancorar-les 
a l’Agenda d’aquest i de futurs governs.

Per al 2021, insistim en aquestes i altres qüestions, en 
benefici de Cerdanyola i de la seva gent, conscients dels 
esforços que ens demanarà la lluita contra el COVID.

 
                                                                 Joan Sánchez

La situación que se está viviendo en nuestra ciudad em-
pieza a ser dramática. Los ambulatorios están viéndose su-
perados y el riesgo de colapso es inminente, debido única 
y exclusivamente al Gobierno de la Generalitat de Catalu-
nya, que ha dejado totalmente abandonado al personal de 
los ambulatorios, y, por tanto a los usuarios de los mismos, 
que se están viendo afectados gravemente en su atención 
primaria.

El personal de los ambulatorios se siente maltratado por 
sus responsables políticos y son conscientes que algún día 
los pacientes dejarán de tener la paciencia que están te-
niendo. Estas últimas semanas hemos podido observar que 
en los CAP’s de Serraparera y Canaletes en el que ha habido 
mucha gente mayor haciendo largas colas para poder en-
trar, con temperaturas muy bajas en el exterior. 

Cada vez se hace más necesaria la construcción del Hos-
pital Ernest Lluch, que desde nuestro partido se está recla-
mando insistentemente desde hace muchos años, y que por 
parte de todos y cada uno de los Gobiernos de la Generali-
tat, incluido el “tripartit”  ha dado la espalda a los ciudada-
nos, durante más de 12 años.

                                                             Manuel Buenaño

NO PARTICIPAMOS DE LA REVISTA
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Desde principios del 
mes de septiembre el 
servicio gratuito de 

recogida de muebles y volu-
minosos del Ayuntamiento de 
Cerdanyola del Vallès dispone 
de un nuevo teléfono para soli-
citarlo. 

Para facilitar la colaboración 
ciudadana se ha puesto en fun-

Imagen de la campaña 
‘Yo no soy un trasto’ 
que se ha podido ver 
en las calles de la 
ciudad

900 928 288 es el nuevo teléfono del servicio 
de recogida de muebles y voluminosos
La campaña ‘Yo no soy un trasto’ ha querido sensibilizar a la ciudadanía de la 
importancia de mantener el espacio público limpio

E l Ayuntamiento sigue con 
el programa de mejora 
del alumbrado público de 

la ciudad aplicando criterios de 
sostenibilidad, eficiencia ener-
gética y perspectiva de género.
La última actuación ha signifi-

cado la sustitución de 246 lumi-
narias de baja eficiencia y alta 

contaminación lumínica por 
unas de tecnología led con alta 
eficiencia y sin contaminación 
lumínica. Con su instalación se 
ha reducido más de un 50% la 
potencia instalada, lo que re-
presenta un ahorro de la ener-
gía consumida y a la vez aumen-
ta la sensacion de iluminación.
Esta actuación se suma a la ya 
realizada en febrero y que sig-
nificó la sustitución de 199 lu-
minarias del paseo Cordellas, 
avenida España y parque de la 
Clota.

Nuevas farolas 
instaladas en las calles 
de Canaletes

Siguen los trabajos de mejora de la eficiencia 
energética en el espacio público
La última actuación ha 
sido la sustitución de 246 
luminarias en diferentes 
calles de Canaletes. Las 
nuevas son de tecnología 
led

cionamiento el teléfono gratui-
to  900 928 288 para solicitar 
el servicio. Sólo hay que llamar 
para concretar los pasos a se-
guir. El servicio indica a la per-
sona solicitante cuándo y dónde 
se deben dejar los trastos, mue-
bles o voluminosos de los que 
nos queramos deshacer para ser 
recogerlos.

Yo no soy un trasto
La puesta en funcionamiento 

del teléfono 900 928 288 ha ido 
acompañada de la campaña ‘Yo 
no soy un trasto’. La finalidad de 
ésta es sensibilizar a la ciudada-
nía de hacer uso del servicio en 
lugar de abandonar los muebles 
viejos, trastos y/o volumino-
sos en la calle. Además de ban-
derolas y cartelería que se han 
podido ver en el espació públi-
co, el Ayuntamiento ha hecho 
llegar a todos los domicilios de 
la ciudad, una carta y un folleto 
informativo explicando el fun-
cionamiento del servicio y tam-
bién un imán con el número de 
teléfono. 

300 mil euros al año
El abandono de trastos en la 

calle es una práctica demasia-
do habitual que afea y ensucia 
el espacio público de la ciudad. 
El Ayuntamiento recoge más de 
mil toneladas de voluminosos 
abandonados al año, lo que su-
pone un gasto de 300.000 euros 
anuales que se podrían invertir 
en mejoras para la ciudad.
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En marxa les obres per recuperar el Complex 
Esportiu Municipal del Riu Sec
El projecte contempla una gestió indirecta de les instal·lacions amb una concessió de 12 anys. 
L’Ajuntament s’està fent càrrec de les obres de reparació valorades en 226.000 euros

El ple municipal va donar 
llum verda a la posada en 
funcionament de les pis-

tes de tennis i pàdel aprovant de 
forma definitiva la modificació 
del reglament i projecte d’esta-
bliment del servei del Complex 
Esportiu Municipal Riu Sec. El 
punt va quedar aprovat per ma-
joria absoluta amb els vots a fa-
vor del PSC, Cs, ECP i PP. ERC i 
Guanyem Cerdanyola va votar 
en contra i JxC es va abstenir.

Les obres d’adequació de les ins-
tal·lacions, que es troben en un 
estat deplorable després de cinc 
anys d’abandor i deixadesa ja han 
començat i s’allargaran durant 
uns cinc mesos. El cost de les 
obres que ascendeix a 226.000 
euros l’assumeix l’Ajuntament. 
Els treballs contemplen l’ade-
quació de la instal·lació (les sis 
pistes de tennis, les quatre de pa-
del i els edificis de serveis). 

Imatge aèria de l’estat 
actual del CEM Riu SecParal·lelament a l’execució de les 

obres s’està treballant en el con-
curs de licitació de la concessió 
del servei, que serà una gestió in-
directa durant 12 anys, reduïbles 
a 10.
El futur concessionari haurà de 
pagar un cànon a l’Ajuntament 
en funció dels beneficis que ob-
tingui. Alhora disposarà d’un any 
de temps per construir sis pistes 
més de padel.
D’altra banda, l’Ajuntament dis-

posarà de la reserva de 140 ho-
res setmanals a les sis pistes de 
tennis. Aquestes hores les podrà 
cedir al Club de Tennis perquè 
aquest realitzi activitats de pro-
moció del tennis o bé les podrà 
emprar per a activitats de pro-
moció pròpies del servei d’Es-
ports.
El regidor d’Esports, Oscar Pons, 
es felicita per haver aconseguit 
desencallar un tema que s’arros-

sega des de fa anys “recuperant 
unes instal·lacions molt dete-
riorades per l’abandonament”. 
Pons explicava al ple que “l’Ajun-
tament és el culpable de l’estat 
actual de les instal·lacions i per 
això és de rebut que assumeixi 
el cost de les reparacions”. Pons 
recordava també que “els serveis 
econòmics municipals diuen que 
el servei és viable i no posar-ho 
en marxa hagués suposat haver 
de retornar una subvenció de 
500 mil euros”.

Pròximes fases
El CEM Riu Sec contempla en 
futures fases la construcció d’un 
pavelló i d’una piscina. Actu-
alment, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona està treballant en 
l’avantprojecte.

Seguretat
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
contractat a una empresa de 
seguretat perquè vigili les ins-
tal·lacions fins el moment que 
es formalitzi l’adjudicació de la 
concessió. Amb aquesta mesura 
es vol evitar que es repeteixin els 
actes vandàlics del passat.

El futur concessionari de la
instal·lació disposarà d’un any 
per construir sis pistes de padel



XXIX’5 Festival Internacional de Blues

Cerdanyola en imatges

FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES



Neteja de l’espai públic
FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES

Tornada a l’escola
FOTOGRAFIES DE NÚRIA PUENTES
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La família Fatjó Gené dóna 
271 documents al Museu d’Història
L’important conjunt documental s’ha inventariat, es consolidarà i 
arxivarà adequadament i se’n farà un treball de recerca

E l Museu d’Art de Cerda·
nyola ha renovat la Certi·
ficació Biosphere per fo·

mentar les bones pràctiques en 
gestió sostenible. Aquesta dis·
tinció ha estat possible un any 
més gràcies a la feina coordina·
da feta pel MAC, la regidoria de 
Cultura i la de Turisme per pro·
mocionar la ciutat a partir d’ele·
ments d’un gran valor històric i 
artístic com Can Domènech i la 
seva col·lecció permanent, on 
destaquen els Vitralls de les Da·
mes de Cerdanyola del Vallès.
El ‘Compromís per a la Sosteni·
bilitat Biosphere vol estendre 
la cultura de la sostenibilitat 
turística a les empreses i ser·
veis turístics de les comarques 
de Barcelona. Es tracta d’un 
programa desenvolupat per la 
Diputació de Barcelona, amb el 
suport de l’Institut de Turisme 
Responsable (ITR), que té com 
a principal finalitat implemen·
tar una gestió més sostenible en 
tots els agents d’una destinació 
turística. 

Reconeixement
A la comarca del Vallès Occi·
dental un total de 26 establi·
ments de la comarca de l’àm·
bit turístic  tenen el distintiu 
“Compromís per la Sostenibili·
tat de Biosphere” que gestiona 
el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. Enguany, han estat 
sis empreses més les reconegu·
des, respecte a l’any anterior, 
quan en van ser 20.

Moment de l’acte 
formal de donació 
del material per part 
de la família Fatjó al 
Museu d’Història de 
Cerdanyola

El MAC renova 
el distintiu 
Biosphere

Els documents donats per 
la família Fatjó Gené apor·
ten important documen·

tació sobre Cerdanyola i Ripo·
llet des del segle XVII fins avui. 
Durant mesos, les tècniques del 
Museu d’Història de Cerdanyo·
la i membres del Col·lectiu de 
Rercerques Arqueològiques de 
Cerdanyola, Noa Font i Helena 
Bea, han inventariat el conjunt 
de documents, el més antic dels 
quals data de 1611. 
Finalitzat el procés, el dilluns 26 
d’octubre es va formalitzar la do·
nació i es va presentar l’inventari 
dels 271 documents i fotografies 
donades al Museu d’Història de 
Cerdanyola per la família Fatjó 
Gené. A l’acte van assistir Isabel 
i Josep Fatjó, el regidor de Cul·
tura, Oscar Pons, i el director del 
Museu, Joan Francès, qui va ex·

plicar a les persones assistents la 
importància i contingut d’aques·
ta documentació. També van es·
tar presents representants de 
les entitats que col·laboren ha·
bitualment amb el Museu d’His·
tòria.

Pròximes passes
A partir d’ara, els documents es 
desinfectaran, restauraran, di·
gitalitzaran i arxivaran adequa·
dament. Tot aquest procés, que 
serà llarg, es farà de manera co·
ordinada amb l’Arxiu Municipal. 
Un cop acabat, la documentació 
es posarà a l’abast dels investi·
gadors i investigadores i d’altres 
persones interessades. 
A més, des del Museu d’Història 
està previst posar en marxa un 
treball de recerca sobre aquest 
conjunt documental.
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Enllestides les obres del carrer Santa Marcel·lina
Els treballs han comportat la substitució del clavegueram i la reurbanització 
del carrer potenciant la pacificació del vial i la prioritat dels vianants

D es de mitjans d’octubre, 
el carrer de Santa Marce·
l·lina presenta una imatge 

molt canviada gràcies a les obres 
de reurbanització que s’han fet du·
rant els darrers set mesos. 
Les obres dutes a terme al tram 
entre el passeig de Cordelles i el 
carrer de Sant Daniel han com·
portat la substitució integral del 
clavegueram, molt malmès i amb 
la necessitat de constants repara·
cions per clots a l’asfalt. Per dur a 
terme aquests treballs s’ha realit·
zat el reciclatge d’un percentatge 
molt elevat dels paviments ender·
rocats. Mitjançant el matxuqueix i 
el posterior reaprofitament com a 
material de reblert per a la base del 
nou ferm de la calçada executada. 
Aquest procediment ha estalvi·
at centenars de m3 de residus als 
abocadors.

Reurbanització
D’altra banda, les obres han anat 
acompanyades d’una reurbanitza·
ció del carrer. El carrer, de 10 me·
tres d’amplada aproximadament, 
compta ara amb un carril central 
de 3,50m i dues voreres a cada cos·
tat d’uns 3,25m d’ample. A la zona 
central, entre els carrers de Sant 
Antoni i de Sant Daniel, s’ha plan·
tejat un espai amb prioritat per a 

vianants amb la calçada al mateix 
nivell que les voreres. A l’asfaltat 
del carrer se li ha fet un tractament 
‘chipping’ que consisteix en afegir 
uns àrids de color amb lligant sin·
tètic per trencar la monotonia cro·
màtica advertint als conductors 
que es troben en una zona amb pri·
oritat per a vianants. D’altra banda, 
els nous paviments de lloses col·lo·
cats a les noves voreres redueixen 
la contaminació de l’aire mitjan·
çant un agent descontaminant per 
fotocatàlisis.

També s’ha renovat el mobiliari 
urbà, l’enllumenat i l’arbrat i ve·
getació del carrer. Els bancs instal·
lats són bancs ecològics amb fustes 
tractades plenament ergonòmics 
i accessibles a persones amb di·
versitat funcional. També s’ha re·
novat la font existent a la cruïlla 
amb el carrer de Sant Daniel per 
una de nova accessible a les perso·
nes amb mobilitat reduïda. D’altra 
banda, el nou enllumenat públic 
del carrer, a base de llums leds de 
molt baix consum aporta una il·lu·

El carrer ara disposa 
d’àmplies voreres i un carril 
centrat per al trànsit

minació uniforme amb la reducció 
de la contaminació lumínica molt 
important. Respecte a la vegeta·
ció, l’existència de múltiples in·
fraestructures d’instal·lacions de 
companyies al subsòl al llarg de tot 
el carrer de Santa Marcel·lina, ha 
obligat a la col·locació d’arbrat i ar·
bustives en jardineres a les cruïlles 
més importants evitant les zones 
que poguessin molestar als veïns. 
Així mateix, s’han aprofitat els es·
pais més amples, com el triangle 
conformat pels carrers de Santa 

Marcel·lina i Bonasort, o els prin·
cipis dels carrers de Sant Antoni, 
de Togores i de Torrent, per crear 
microplaces amb bancs, arbres i 
plantacions per fer més agradable 
l’estada.

Accessibilitat
El carrer ha quedat totalment ac·
cessible a persones amb diversitat 
funcional, mitjançant l’eliminació 
de desnivells i la col·locació de pa·
viments de senyalització direccio·
nal i podotàctil segons normativa.

Perspectiva el carrer 
des de l’encreuament 
dels carrers Santa 
Marcel·lina, Sant 
Daniel i Bonasort




