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Nova corporació 2019-2023 

amb tres grups municipals

José Ignacio Aparicio, 

alcalde de Cervelló



26 de juliol
18 hores
· Artistes per un dia
 Plaça de la Biblioteca

18.30 hores
· Inauguració de l’exposició dels artistes 

locals. Romandrà oberta els dies 27 i 28 
de juliol, d’11 a 13 h i de 19 a 20.30 h i els 
dies 29, 30, 31 de juliol i 1 i 2 d’agost , de 
8.30 a 13.30 hores

 Sala de Plens de l’Ajuntament

19 hores
· Cerverua de Cervelló amb Els Desmadrats
 Sortida des de l’Ajuntament

21.30 hores
· Ball de benvinguda al Pregó dels Gegants 

de Cervelló. 
· Pregó de Festa Major amb el President 

de l’Associació d’Agermanament Cervelló 
Saint-Martin-le-Beau, Carles Checa.

 Plaça de l’Ajuntament

22 hores 
· Actuació de la Coral Diana
 Plaça de l’Ajuntament

22.30 hores
· Correfoc dels Encaputxats Diabòlics. 

Organitza els Encaputxats Diabòlics.
 Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament

23.59  hores
· Tour Big Friday & Pop Car Party 2019
 Carrer Joventut

27 de juliol
9  hores
· Trobada de vehicles clàssics. Organitza 

Amics de Vehicles Clàssics. 
 Carrer Major

10 hores
· Trobada de vehicles, a càrrec de Cervelló 

Motorclub.
 Carrer Major

10 hores
· Simultànies d’escacs de Cervelló. 

Organitza Club d’Escacs de Cervelló
 Plaça de la Biblioteca

11 hores
· Inauguració de l’exposició “El Silenci dels 

Llocs: 1939 La Guerra Civil i el franquisme 
a Cervelló”. Organitza Grup de Recerca de 
Cervelló. Romandrà oberta els dies 27 i 28 
de juliol, d’ 11 a 14 h i de 17 a 20 h, i el 3 i 
4 d’agost d’11 a 14 h.

 Cal Badia

11.30 hores
· Vine a gaudir del nostres Jocs d’aigua
 Carrer Joaquim Mensa

13 hores
· Concurs de truites amb la col·laboració 

de l’Associació de Dones
 Plaça de la Biblioteca

19 hores 
· Els contes per Festa Major s’expliquen 

millor amb “Aquafesta” de la companyia 
Més Tumàcat.. Ens mullarem!

 Parc de la Timba

21.30 hores
· Sopar de germanor
 Carrer Major

23.30 hores
· Ball amb l’orquestra la Futurock 
 Escenari central del carrer Major
 I continuem amb discoteca mòbil

5 hores
· Bany nocturn
 Piscina d’estiu de Ceraqua 
 I en acabar, petit esmorzar

28 de juliol
10.30 hores
· Big Splash Cervelló. Vine a la Festa 

d’aigua amb tobogan gegant i gimcana. 
Porta banyador, xancletes i tovallola. 
Inscripcions gratuïtes a l’Ajuntament i 
més informació a @bigfriday.tour

 Carrer Resclosa.

19 hores
· Havaneres amb Mar Blava
 Escenari central del carrer Major.

19.30 hores
· Festa Holy: la festa de colors a Cervelló.  

Del 22 al 26 de juliol vine amb el teu 
DNI i es lliurarà sobres, fins a exhaurir 
existències.  El dia de l’acte a les 19 h es 
podran comprar 1 sobre a 1 euro fins a 
exhaurir existències.

 Carrer Joventut

22 hores
· Espectacle Art extrem
 Plaça de l’Ajuntament

22.45 hores
· La pista no s’obrirà fins les 22.15 h
 Concert amb l’Orquestra La Catalana. 
 Pista de la zona esportiva municipal

22.45 hores
· Concert dels Rocktàmbuls
 Escenari central del carrer Major

23.15 hores
· Ball de gala amb l’Orquestra La Catalana
 Pista de la zona esportiva municipal

3 d’agost
12 hores
· Missa solemne de Festa Major, presidida 

per mossèn Rafael Vilaplana, rector de 
la Parròquia i predicarà mossèn Xavier 
Hernández

 Església de Sant Esteve de Cervelló

13 hores
· Sardanes amb la Cobla Catània
 Plaça de la Biblioteca

14 hores
· Brindis final de Festa Major
 Plaça de la Biblioteca

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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L’alcalde
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Tenim una gran oportunitat de 
millorar notablement tots els 
serveis del municipi...

Una nueva etapa para seguir  mejorando Cervelló
Tenemos 
una gran 

oportunidad 
de mejorar 

notablemente 
todos los 

servicios del 
municipio...

Una nova etapa 
per a continuar millorant Cervelló

Hace poco más de un mes se ha constituido el nuevo consistorio de Cervelló. El resultado de les elecciones y 
la confianza obtenida me han permitido poder continuar con el proyecto de actualización y mejora de nuestro 
municipio. Por eso doy las GRACIAS por esta renovada confianza que se va a traducir en la continuidad de un 
gobierno serio, responsable, comprometido, receptivo, innovador y con ganas de ser solucionador de problemas a 
través del trabajo intenso y con el claro objetivo de mejorar día a día Cervelló.
Estoy agradecido y orgulloso de las cosas que se han puesto en marcha en estos cuatro años pasados. Cuatro 
años mirando hacia delante, recuperando problemas que llevaban demasiado tiempo sin afrontar y proponiendo 
nuevos proyectos, algunos de los cuales se materializarán en breve, y otros en un futuro inmediato.
Todas estas propuestas y proyectos, de la mano de vecinos, entidades, comercios y trabajadores del Ayuntamiento,  
las queremos concretar a través de 4 ejes: las personas, la igualdad, el bienestar y la felicidad desde los más 
pequeños a los más mayores; el territorio, planificando las necesidades de núcleo urbano y urbanizaciones, 
avanzando hacia una conexión total del municipio, recuperando el rico patrimonio arquitectónico, avanzando en la 
gestión sostenible de nuestra movilidad y de nuestros espacios naturales y fomentando la vivienda accesible para 
nuestros jóvenes y mayores; los servicios, que tenemos que mejorar de forma notable, sobretodo en lo que se 
refiere a la iluminación, la recogida selectiva y la limpieza, el agua y los colectores o la gestión de equipamientos 
tan importantes como Ceraqua; la actividad económica, para generar más ocupación, atraer más empresas y 
generar más recursos.
Hay mucho trabajo por delante que requieren dedicación, proximidad y diálogo... 
Pero también hay mucha ilusión y personas preparadas para llevar a cabo estos trabajos. 
Nos ponemos en marcha con más ganas que nunca y con el ánimo de seguir mejorando el Cervelló que queremos...

Fa poc més d’un mes s’ha constituït el nou consistori de Cervelló. El resultat 
de les eleccions i la confiança obtinguda m’han permès poder continuar amb 
el projecte d’actualització i millora del nostre municipi. Per això dono les 
GRÀCIES per aquesta renovada confiança que es traduirà en la continuïtat 
d’un govern seriós, responsable, compromès, receptiu, innovador i amb 
ganes de ser solucionador de problemes a través del treball intens i amb el 
clar objectiu de millorar dia a dia Cervelló.
Estic agraït i orgullós de les coses que s’han posat en marxa en aquests quatre 
anys passats. Quatre anys mirant cap endavant, recuperant problemes que 
feia massa temps que no s’afrontaven i proposant nous projectes, alguns 
dels quals es materialitzaran aviat, i uns altres en un futur immediat.
Totes aquestes propostes i projectes, de la mà de veïns, entitats, comerços 
i treballadors de l’Ajuntament,  les volem concretar a través de 4 eixos: les 
persones, la igualtat, el benestar i la felicitat des dels més petits als més 
majors; el territori, planificant les necessitats de nucli urbà i urbanitzacions, 
avançant cap a una connexió total del municipi, recuperant el ric patrimoni 
arquitectònic, avançant en la gestió sostenible de la nostra mobilitat i dels 
nostres espais naturals i fomentant l’habitatge accessible per als nostres 
joves i majors; els serveis, que hem de millorar de forma notable, sobretot 
pel que fa a la il·luminació, la recollida selectiva i la neteja, l’aigua i els 
col·lectors o la gestió d’equipaments tan importants com Ceraqua; l’activitat 
econòmica, per a generar més ocupació, atreure més empreses i generar 
més recursos.
Hi ha molt de treball per davant que requereixen dedicació, proximitat i 
diàleg... Però també hi ha molta il·lusió i persones preparades per a dur a 
terme aquests treballs. 
Ens posem en marxa amb més ganes que mai i amb l’ànim de continuar 
millorant el Cervelló que volem...
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José Ignacio Aparicio, candidat de M’estimo Cervelló-PSC-CP 
a les Eleccions Municipals de 26 de maig, ha revalidat com 
alcalde de Cervelló en ser investit el passat 15 de juny en el 
Ple de constitució del nou consistori sorgit de les urnes. Els 
resultats electorals van atorgar 6 regidors a M’estimo Cervelló-
PSC-CP, 6 a ERC-Sumem-ME-AM i 1 a Ciudadanos.
José Ignacio Aparicio governarà l’Ajuntament els pròxims 4 
anys amb el suport del regidor de Ciudadanos, Joan Noguera, 
que entra al nou equip de govern juntament amb els regidors 
socialistes fruit de l’acord assolit entre les dues formacions. 
Els regidors d’ERC-Sumen-Moviment d’Esquerres-Acord 
Municipal es mantindran a l’oposició d’un nou consistori que 
passa de tenir 5 grups municipals a només 3.
Al discurs d’investidura, Aparicio va agrair el suport rebut 
per part dels companys, amics i familiars,  va tenir un emotiu 
record per a les persones que ens ha deixat en els últims 4 
anys i es va mostrar “molt orgullós pel resultat de les urnes i 
per la feina feta en el passat mandat”. També va apel·lar “al 

consens entre els 13 nous regidors per continuar millorant el 
poble amb honestedat, esforç, lleialtat institucional i molt de 
treball”, i a ”estendre ponts d’entesa i de convivència entre 
veïns i Ajuntament” amb 4 eixos principals: les persones, la 
vertebració del territori de forma sostenible, els serveis bàsics 
i l’activitat econòmica i la formació.
Per la seva part, Noguera va justificar el seu vot a Aparicio 
perquè “encapçalava la llista més votada i pel compromís 
d’executar la major part del programa electoral per millorar 
la vida dels veïns i veïnes” i va demanar als tres partits que 
ara governen el consistori que “treballin conjuntament des del 
respecte i la bona convivència”.

José Ignacio 
Aparicio
reelegit alcalde 
de Cervelló

Juan Noguera
Cs

Josep Ramon Mut
ERC-Sumem-ME-AM

José Ignacio Aparicio
M’estimo Cervelló-PSC

Albert Racaj
ERC-Sumem-ME-AM

Montse Canas
M’estimo Cervelló-PSC

Òscar Vendrell
ERC-Sumem-ME-AM

Sílvia Muñoz
M’estimo Cervelló-PSC

Irina Moreno
ERC-Sumem-ME-AM

Cristina Martínez
M’estimo Cervelló-PSC

Meritxell Perelló
ERC-Sumem-ME-AM

Juanma Sanguino
M’estimo Cervelló-PSC

Rosaura Serra
ERC-Sumem-ME-AM

Ferran Soriano
M’estimo Cervelló-PSC

Nou consistori
El nou consistori compta amb tres cares noves en les files 
socialistes, Juan Manuel Sanguino,  l’exregidora Sílvia Muñoz i 
Ferran Soriano. Per la seva banda, ERC-Sumem-ME-AM aporta 
dues regidores noves, Meritxell Perelló i una veterana de la 
política municipal en anteriors governs, Rosaura Serra. Per 
part de Ciudadanos, seu en el nou plenari el candidat del partit, 
Juan Noguera.
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La formació M’estimo Cervelló-Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés va ser la força més 
votada a les Eleccions Municipals amb el 41,95% dels vots i 6 
regidors, i es va quedar a només 21 vots d’obtenir el 7è regidor 
i la majoria absoluta. Mai en cap procés electoral desde la 
democràcia cap força havia obtingut tants vots. 
En segon lloc va quedar Esquerra Republicana de Catalunya-
Sumem Moviment d’Esquerres-Acord Municipal amb el 36,35% 
i també 6 regidors. El tercer partir més votat va ser Ciudadanos-
Partido de la Ciudadania, amb el 7,07 dels vots i 1 regidor. La 
resta de forces que es presentaven a les Eleccions no van 
aconseguir prou suport dels electors per estar presents en el nou 
consistori. Podemos i Junts per Catalunya-Cervelló van perdre 
els representants que havien tingut fins ara perquè no van 
arribar al 5% dels vots que calen per aconseguir representació. 
Cervelló en comú-En comú guanyem i el Partido Popular van 
aconseguir un 2,98% i un 1,99% dels vots respectivament. La 
correlació de forces municipals passarà d’aquesta manera de 5 
partits amb representació a només 3. La participació  va ser del 
64,77% amb un total de 4.496 vots emesos d’un cens electoral 
de 6.945 electors, el que representa un increment de 9,14 punts 
respecte a les darreres Eleccions Municipals de l’any 2015.

Resultats Eleccions Municipals 2019
1.875
vots

41,95% 36,35%

7,07%

1.625
vots

316 vots

ALCALDE
José Ignacio Aparicio

J. Manuel Sanguino

Seguretat

Sistemes informació
Montse Canas

Compres

Contractació

Cristina Martínez

Secretaria

Transparència

Hisenda

Recursos humans

OAC

Juan Noguera
Civisme

José Ignacio

Urbanisme

Planejament

Habitatge

Obra pública

Patrimoni

Urbanitzacions

Montse Canas

Cultura

Cristina Martínez

Educació

Ferran Soriano

Turisme

Ferran Soriano

Esports

Joventut

Cooperació

Silvia Muñoz

Benestar social

Igualtat

Gent gran

Sanitat

Juan Noguera

Llicències

Disciplina

Espai públic

Recollida selectiva

Sanitat i salubritat

Benestar animal

J. Manuel Sanguino

Equipaments

Aigua

Energia

Medi ambient

Espais verds

Mobilitat

Montse Canas

Empreses

Polígons

Comerç

Consum OMIC

Ocupació

Formació02 TS
Territori Sostenibilitat

04 DE
Desenvolup. econòmic

03 SSPP
Serveis Persona

01 SSGG
Serveis Generals

Govern municipal
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La Junta Electoral de Sant Feliu de Llobregat ha arxivat l’expedient 
sancionador incoat el passat  8 de maig de 2019 arran de la 
denúncia presentada per ERC contra l’Ajuntament de Cervelló 
per  la convocatòria d’una sessió informativa als veïns de Can 
Paulet. La reunió estava prevista pel dia 11 d’abril per explicar 
als propietaris la situació actual i els passos a seguir a partir 
d’ara en el projecte de reparcel·lació de la zona però finalment 
es va desconvocar el mateix dia a través d’un comunicat al web 
municipal, i a través de l’Associaciació de Can Paulet. La reunió 
no es va celebrar però ERC va denunciar que l’alcalde es va 
dedicar a explicar als veïns que sí que van assistir el contingut de 
la reunió amb finalitats electoralistes, cosa que no es va poder 
acreditar, i l’expedient ha quedat arxivat.

Durant el mes de juny s’han desenvolupat les feines de senyalització horitzontal i 
vertical de les urbanitzacions de la zona sud del municipi. Alhora s’ha fet actuacions 
d’asfaltat en alguns punts de la via pública que estaven molt deteriorats en 
pràcticament tots els carrers d’aquestes zones. També s’ha obert completament 
la rotonda que zona accés a les urbanitzacions de Granja Garcia i de Torre Vileta, 
incrementant d’aquest manera la seguretat en el trànsit de vehicles.

Obres de senyalització a les urbanitzacions

Arxivat l’expedient de la JEZ 
per una denúncia d’ERC

A finals del mes de juny han comen-
çat les obres de sanejament en baixa 
de les urbanitzacions Puigmontmany 
(carrer Can Rafel) i Can Paulet (car-
rers Osona i Bages). Les obres consis-
teixen en la instal·lació de col·lectors 
d’aigües residuals que rebran els ca-
bals  procedents de la xarxa de sane-

jament existent en aquesta zona i els 
transportarà fins al col·lector munici-
pal més pròxim a la xarxa de sane-
jament de Cervelló. En l’actualitat, les 
aigües acaben abocant-se a un pou 
cec o directament a la  muntanya i no 
a una xarxa “jeràrquicament  superi-
or”. Amb aquestes obres, que assu-

meix l’Ajuntament, se solucionarà un 
dèficit bàsic del sanejament d’aquesta 
urbanització.
Els treballs tracten de reduir qualse-
vol afectació al trànsit de la zona i 
minimitzar les molèsties en  l’entorn 
veïnal. La previsió és que les obres 
s’allarguin uns tres mesos.

Comencen les obres per instal·lar
els col·lectors de Puigmontmany i Can Paulet

Cervelló ha senyalitzat recentment els Camins del Baix 

Llobregat que transcorren pel municipi, gràcies al conveni 

amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i la Diputació 

de Barcelona. Des d’aquest punts es pot conèixer la direcció 

a seguir i el quilòmetres que ens separen caminant fins a 

diferents punts d’interès turístic i natural del territori.
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L’Ajuntament ha instal·lat dos 
nous aparells desfibril·ladors a 
la via pública en el centre del 
municipi, concretament a la plaça 
de la Biblioteca i a la plaça Onze de 
setembre. Amb aquests aparells es 
dona un pas més per aconseguir 
un municipi cardioprotegit que 
pugui actuar amb rapidesa en 
cas d’haver-se de practicar una 
reanimació davant de l’atac de cor 
d’alguna persona.

Cervelló 
cardioprotegit 

Un equip de tècnics del Síndic de Greuges va visitar el municipi 
el passat 27 de juny per atendre la ciutadania. L’equip es va 
desplaçar fins al Centre Cívic l’Ateneu durant tot el matí per 
atendre personalment les consultes o queixes dels veïns i 
veïnes en relació a les actuacions de l’Administració pública 
i també d’empreses que presten serveis d’interès general, 
com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, 
etc. El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les 
persones que es troben desemparades davant l’actuació o 
la manca d’actuació de les administracions, amb l’objectiu 
d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

Durant el mes de juliol s’han fet obres de millora a les 
instal·lacions de l’Escola Bressol Pota-roges. Concretament 
s’ha treballat en el drenatge del pati de la part de dalt, amb 
la col·locació d’una canonada soterrada, i en els accessos al 
centre per la part exterior.
S’han licitat les obres per a la instal·lació d’un ascensor que 
estava previst per aquest mes d’agost, però no s’ha presentat 
cap empresa, per la qual cosa aquesta millora quedarà per a 
més endavant. 
Sí que s’ha començat  a treballar conjuntament amb les 
educadores del centre per posar elements de joc als patis i 
per programar millores a les aules i l’entorn d’aquesta escola 
municipal.

Visita de l’equip del 
Síndic de Greuges 

Millores a l’Escola Bressol 
municipal Pota-RogesBicivisme a Cervelló

El municipi s’ha adherit a la campanya informativa “Bicivisme” 
impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb 
recomanacions bàsiques d’ús de bicicletes, patinets i altres 
tipus de cicles i vehicles de mobilitat personal. La campanya, 
que compta amb el suport dels municipis metropolitans, 
ha estat elaborada amb la col·laboració del Bicicleta Club 
de Catalunya (BACC). L’aparició del patinet elèctric i altres 
vehicles de mobilitat personal, juntament amb la incorporació 
de la bicicleta a l’espai públic com a mitjà de transport, ha 
generat certes tensions entre diferents modes de mobilitat 
i les persones. La campanya metropolitana persegueix dos 
grans objectius. Per una banda, informar els ciutadans que ja 
estan utilitzant aquests mitjans per als seus desplaçaments 
pel territori, quines recomanacions d’ús han de seguir per 
garantir la seva seguretat i la correcta convivència amb els 
altres usuaris vulnerables de la via pública. Per altra banda, 
la campanya també busca evidenciar, per a la resta de la 
ciutadania que no utilitza aquests mitjans, que hi ha una 
certa reglamentació i hàbits que cal seguir per a aquest tipus 
de vehicles. Aquestes recomanacions s’han elaborat partint 
d’una anàlisi de la normativa existent, de l’estudi d’altres 
experiències i del coneixement acumulat de les situacions que 
es donen més habitualment. 



cervelló informació8

Evitem els incendis forestals
Les condicions 

meteorològiques, amb 
temperatures molt altes, la 
situació de sequera i l’estat 

en què es troben els nostres 
boscos ha incrementat el risc 

d’incendis forestals. Aquest 
estiu la previsions apuntes 
a que podria ser complicat 

i les autoritats demanen 
que s’extremin totes les 
precaucions possibles.

De nou l’Ajuntament s’adhereix enguany a la campanya Si arriba el 
foc, estàs preparat? per fomentar les mesures d’autoprotecció contra 
els incendis en les urbanitzacions i els habitatges aïllats.
Una de les mesures importants és l’obertura i el manteniment de les 
franges de seguretat per poder afrontar els incendis i reduir-ne el 
risc, evitant tant danys personals com materials en les edificacions. 
La Llei d’incendis forestals estableix que en les urbanitzacions i 
els nuclis de població és obligatori implantar aquestes mesures de 
prevenció, creant una franja perimetral al voltant dels nuclis i un 
tractament de la vegetació a les parcel·les interiors. Aquests treballs 
corresponen a la comunitat de propietaris de la urbanització o a 
l’entitat urbanística però a Cervelló l’obertura la fa l’Ajuntament 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, cosa que suposa 
un estalvi per a la ciutadania, i sempre amb l’autorització dels 
propietaris dels solars. A començaments de juliol s’han iniciat els 
treballs per obrir franges de seguretat a les urbanitzacions Costa de 
la Perdiu i Interclub.

El consistori també incrementa les mesures amb el reforç de 
personal per a la brigada forestal que s’encarrega de la neteja dels 
vorals i d’eliminar l’excés de vegetació. Aquest estiu s’han contractat 
tres nous operaris gràcies al programa complementari de la 
Diputació. 

Treballs d’obertura de les franges de seguretat a Interclub
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Vigilem per evitar el foc
El passat 14 de juny es va activar el PVI (Pla d’informació i Vigilància 
contra els Incendis Forestals) que té com a finalitat principal evitar els 
incendis forestals i limitar-ne els efectes i estarà actiu fins al 30 d’agost. 
Aquest Pla forma part del programa que la Diputació de Barcelona 
ofereix als municipis en la prevenció dels incendis, amb 182 informadors 
a tota la província que alerten als usuaris del medi natural sobre el risc 
d’incendi, i 38 vigilants i 33 operadors que notifiquen a les autoritats 
els punts que poden indicar l’inici d’un foc. A Cervelló en tenim dues 
persones i durant tots els dies de la setmana fan tasques de vigilància 
sobre el territori en un vehicle especial durant les hores de màxim perill 
d’incendi forestal, entre les 12,30 i les 19,30 hores.

En el que portem d’estiu ja hem patit alguns ensurts per petits focs 
forestals en el terme municipal que han activat totes les alarmes i han 
mobilitzat als equips d’extinció dels focs.

El passat 18 de juny al migdia es calava foc a la zona boscosa del costat de la carretera 
del Mirador, en l’anomenat popularment com el camí dels contenidors., que només va 
cremar uns 30 metres quadrats gràcies a la ràpida intervenció de la Brigada de serveis 
municipals que van acudir de seguida que 
es va donar la veu d’alerta i posteriorment 
van ser reforçats per Bombers, ADF, 
Protecció Civil i Policia Local.

I el 3 de juliol, 4 dotacions de Bombers, 
ADF, Mossos d’Esquadra i Policia Local 
van sufocar el foc produït al final del 
carrer Aragall de la urbanització Torre 
Vileta, en una zona forestal a tocar d’un 
habitatge. L’incendi només va cremar 
uns metres quadrats  gràcies a la ràpida 
intervenció dels  equips d’extinció. 

D’altra banda, l’espurna 
d’una barbacoa domèstica 

a Granja Garcia el passat 
29 de juny i la imprudència 

d’una veïna el dia de Sant 
Joan en el camí de les 

Rovires provocaven petits 
focs que han demostrat 
que no es pot baixar la 

guàrdia en cap moment.
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Malgrat l’amenaça de pluja i la tempesta que va obligar a tancar alguns 
estands abans d’hora, Cervelló va celebrar la 21a edició de la Fira del 
municipi els dies 18 i 19 de maig. La Fira dedicada al comerç, l’empresa 
i les entitats va aplegar una vuitantena d’expositors del municipi, de 
localitats veïnes i d’arreu de Catalunya al llarg del carrer Major. Durant el 
cap de setmana es va poder gaudir d’una sèrie d’activitats i d’exhibicions 
de les diferents entitats i associacions del municipi, entre les quals 
cal remarcar la celebració de la trobada gegantera amb el bateig del 
gegant Guerau que es va fer dissabte a la tarda, i l’11è Campionat de 
Catalunya d’arts marcials coreanes que va tenir lloc diumenge al matí. 
El protagonista de l’estand institucional de l’Ajuntament va ser el 2n 
Festival de Cinema Natura de Cervelló que va estrenar l’espot oficial 
del certamen.

21a Fira de Cervelló
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La Unió de Botiguers i Comerciants 
de Cervelló (UBCC) ha organitzat un 
concurs entre l’alumnat de l’Institut 
i de l’Escola Nova per dissenyar 
el nou logotip de l’entitat. Entre 
els més de 100 dissenys rebuts, 
les guanyadores han estat les 
propostes de Salema Gómez i Mina 
Castellví. 

L’Aula de Recerca de Feina, del Servei Local d’Ocupació (SLO) 
de l’Ajuntament de Cervelló, continua amb les càpsules 
formatives, un conjunt de cursos que s’estan desenvolupant al 
llarg de l’any 2019 i que s’adrecen a persones en atur en recerca 
activa de feina i/o que volen millorar la seva ocupabilitat. Al 
març es va fer la primera sessió, dedicada a la recerca de feina 
en Infojobs, a l’abril es va parlar sobre currículum, al maig es 
va tractar com trobar feina a l’estiu i al juny s’ha explicat el 
funcionament de l’eina Elevator Pitch. La pròxima càpsula 
està prevista pel setembre i estarà destinada a dones més 
grans de 45 anys que han patit un canvi sobtat a la seva 
vida laboral. El cicle es tancarà a l’octubre amb una xerrada 
pensada per aconseguir trobar feina al Nadal. Tots els cursos 
són gratuïts i requereixen inscripció prèvia. Les persones que 
estiguin interessades hauran d’adreçar-se al SLO al 93 660 
0070 o a l’adreça electrònica crvl.ocupacio@cervello.cat.

Càpsules formatives per trobar feina

La Plaça de l’Ajuntament es va omplir el 
passat 7 d’abril de parades, de venedors 
i de compradors que, a nivell particular, 
van participar al Mercat d’ocasió i 
oportunitats Buida les golfes en la 
seva edició de primavera. Durant tot el 
matí es van instal·lar una quarantena 
de parades per vendre i comprar entre 
particulars els objectes que ja no feien 
servir a casa o se’n volien desprendre, 
com articles de decoració i de la llar, 
mobles, electrodomèstics, roba i calçat, 
llibres, antiguitats, joguines, objectes 
d’artesania,  treballs manuals i bijuteria. 
Els organitzadors ja preparen la pròxima 
edició a la tardor que se celebrarà al mes 
de novembre.

Selecció de personal per a 
la millora de l’ocupabilitat

El mercat 
d’intercanvi Buida 
les golfes continua 
ben viu

L’Ajuntament ha contractat a 5 persones desocupades 
gràcies a l’ajut econòmic del Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició) de la Diputació de 
Barcelona. Aquest ajut, per import de 54.573,66 euros, té la 
finalitat de donar suport a les actuacions orientades a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades i, de forma preferent, 
de les que formen part de col·lectius en situació de risc 
d’exclusió social. En aquest cas s’ha utilitzat en la modalitat 
de suport als plans d’ocupació per contractar diferents perfils 
professionals: 3 operari/a forestal, 1 operari/a brigada d’obres 
i serveis i 1 tècnic/a auxiliar. Totes les contractacions es fan 
de forma temporal per obra o serveis. Les tres persones que 
s’han contractat com a operàries forestals s’encarreguen de la 
neteja i el manteniment de la vegetació en vorals de carrers 
d’urbanitzacions i en parcel·les municipals i s’han contractat 
des del 15 de juliol fins al 31 de desembre en jornada de 28 
hores setmanals. La persona que dona suport a la brigada 
municipal d’obres i serveis també s’ha contractat des del 15 
de juliol al 31 de desembre en jornada completa. I el tècnic 
auxiliar de suport a l’Àrea d’Ordenació del Territori va començar 
a treballar el passat 20 de juny fins al 31 de desembre en 
jornada completa.

Concurs per al nou 
logo de la UBCC
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El grup Cervemakers continua orga-
nitzant activitats en el seu afany de 
posar en comú les necessitats socials 
del poble envers les noves tecnolo-
gies. En els darrers mesos han des-
envolupat cursos, tallers i xerrades 
per fer arribar la tecnologia de for-
ma accesible a tothom. Hem pogut 
conèixer què és la realitat virtual i el 
projecte Ubuntu, així com la darrera 
tecnologia en el funcionament de les 
energies solars i eòliques.  Prova de la 
bona acollida que aquestes activitats 
tenen per part de la població  és el 
taller d’impressores en 3D que ja ha 
celebrat la seva tercera edició.

Cervemakers 
continua acostant 
la tecnologia a 
tothom

Cervelló és una de les 510 localitats de l’estat que 
rebran una ajuda de la Unió Europea de 15.000 
euros per finançar la instal·lació de connexions 
wifi gratuïtes en espais públics, com places, 
parcs, consistoris, museus, biblioteques i centres 
de salut. Prop de 24.000 poblacions de tota 
Europa van sol·licitar aquesta ajuda, que estava 
pressupostada amb 120 milions d’euros per 
al període 2018-2020. Les subvencions estan 
contemplades en el programa ‘Wifi4EU’ de la UE 
per donar suport a la instal·lació de connexions 
d’alta velocitat entre 6.000 i 8.000 municipis 
en tot el bloc comunitari. Tots els municipis 
beneficiaris de les ajudes han de garantir que 
la connexió wifi estigui disponible en un termini 
de 18 mesos des de la seva concessió. Durant 
aquest temps, els ajuntaments hauran de definir 
el seu projecte i seleccionar la companyia que 
s’encarregarà de la instal·lació. Els responsables 

municipals hauran de triar l’operador 
d’Internet i el contracte de connexió 
haurà d’estendre’s almenys durant tres 
anys, període en el qual els consistoris 
hauran de fer front a les despeses de 
manteniment. De moment, el municipi 
ja disposa de connexió a internet 
pública en els equipaments municipals, 
que han estat senyalitzats amb un 
cartell indicant Cervelló Wifi.

Subvenció europea per instal·lar 
wifi gratis en espais públics

Els veïns i veïnes de Cervelló que reuneixin 
els requisits necessaris ja poden sol·licitar 
la Targeta Rosa metropolitana per abaratir 
les despeses de transport. Es tracta d’un 
títol de transport de tarifació social que té 
per objectiu facilitar l’accés als serveis de 
transport públic metropolitans a persones 
grans o amb discapacitat i amb escassos 
recursos econòmics. La targeta és personal 
i intransferible, i amb ella es pot viatjar 
gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en 
els serveis de transport públic que operen a 
la zona 1 del sistema tarifari integrat: línies 
d’autobusos metropolitans de TMB, línies d’autobusos metropolitans d’empreses 
concessionàries de l’AMB dins de la zona tarifària 1, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc. En queden excloses 
les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i 
serveis especials. Podeu obtenir més informació a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Cervelló i a la pàgina web de l’AMB.

La Targeta Rosa metropolitana,
a Cervelló



Èxit de públic al 
2n Festival de 
Cinema Natura

La 2a edició del Festival de Cinema Natura de Cervelló celebrada 
del 29 de maig al 2 de juny va tancar les portes amb una valoració 
molt positiva per part dels organitzadors i del públic assistent. 
Al llarg dels cinc dies que va durar el Festival, l’assistència al 
Centre Cívic l’Ateneu es va xifrar en unes 120 persones diàries 
de mitjana, destacant el primer i l’últim dia que va augmentar 
fins a 200 espectadors. Els organitzadors destaquen també la 
internacionalització i l’alta qualitat dels 8 curts participants en 
la selecció oficial i de les 5 pel·lícules projectades amb temàtica 
relacionada amb la natura i el medi ambient. 

Les novetats introduïdes en les categories d’aquest any, el 
premi al millor curtmetratge rodat a Cervelló i la categoria de 
gravacions fetes amb mòbil, van rebre molt bona acollida del 
públic i es van presentar peces molt interessants. El millor 
curt local va ser el titulat Jordi i Marc Cervelló i els seus 
autors van rebre el premi de la mà del director del Festival, 
Roc Checa. El trofeu a millor Mòbil film, lliurat per la regidora 
de Cultura en funcions de l’Ajuntament, Montse Canas, va 
ser per Toquem abelles i borinots. A la selecció oficial dels 
curtmetratges, el premi del públic se’l va endur Els tres últims 
refugis, recollit pel director Jesús Àngel Prieto de la mà de 
l’alcalde en funcions, José Ignacio Aparicio. El guardó del 
jurat, entregat per la directora de cinema Sílvia Quer, va anar 
a parar al curt Encantos, la magia del Páramo i el va recollir 
Carolina Mantilla. I per últim, el reconeixement especial cap 
a l‘adolescent sueca Greta Thunberg, per la  seva feina de 
conscienciació als adolescents davant dels perills del canvi 
climàtic, va quedar representat en la figura del periodista 
Jordi Vilardell, qui va glossar la seva trajectòria i la tasca 
que està fent a escala mundial en favor del medi ambient. 
Aquest premi honorífic s’ha fet arribar a l’homenatjada a 
casa seva. El Festival d’enguany, que ha ampliat 

el nombre de dies, ha comptat amb la 
implicació de diverses entitats locals per 
organitzar activitats paral·leles com una 
exposició de fotografia de Segle Nou, 
una xerrada sobre energies alternatives 
amb Cervemakers i una caminada per 
visitar punts emblemàtics de la natura 
del territori de la mà de Gaudim Cervelló. 
A més, el Festival ha tingut aquesta 
edició un vessant reivindicatiu i de 
conscienciació important i sota el lema 
“Tot el que pots somiar, tot l que cal 
despertar” ha fet palesa la necessitat 
d’aprendre a cuidar i respectar el medi 
ambient i el patrimoni que ens envolta.
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L’agermanament entre la localitat de Saint-Martin-le-Beau i Cervelló ha fet 30 anys, un aniver-
sari celebrat durant l’últim cap de setmana d’abril coincidint amb la visita dels nostres amics 
francesos. Una delegació d’una cinquantena de persones va arribar a Cervelló divendres 26 
d’abril i va ser rebuda a la Sala de Plens de l’Ajuntament per les autoritats locals, per posterior-
ment allotjar-se en les diferents cases de les famílies que van acollir els visitants. Durant tot el 
cap de setmana, forasters, els membres de l’Associació d’Agermanament i les autoritats muni-
cipals van participar de sortides, visites i activitats pel territori, entre elles un sopar d’aniversari 
ofert per l’Ajuntament. La més destacada i oberta a tota la població va ser la plantada de 
diversos ceps de vinya a la Plaça de Saint-Martin-le-Beau. Els ceps es van portar directament 
des de França per aquesta ocasió com a mostra dels vincles vinícoles d’ambdós pobles. Els 
visitants van  tornar a casa el 30 d’abril, un cop enfortits encara més els lligams d’amistat i fra-
ternitat entre els dos pobles que van néixer l’any 1989 i continuen ben vius als dos municipis.

30 anys d’Agermanament

Homenatjant al 
president Tarradellas
Cervelló va retre l’homenatge al president Josep 
Tarradellas i Joan, fill il·lustre del municipi, el 
passat 13 de juny en el 31è aniversari del seu 
decés. Com cada any, es va celebrar una missa 
en en seu record a l’Església de Sant Esteve, i tot 
seguit l’acte institucional, presidit per l’alcalde 
José Ignacio Aparicio, amb les ofrenes florals al 
monument de la rambla que porta el nom del 
President. L’acte va comptar amb l’assistència 
del seu fill, Josep Tarradellas i Macià, i de la 
comissària dels actes de l’Any Tarradellas i 
secretària personal seva durant molts anys, 
Montserrat Catalán. En representació de la 
Generalitat de Catalunya va assistir Rosa 
Vestit, directora general d’Administració Local. 
I com cada any no van faltar els membres de 
les diferents formacions polítiques locals de 
Cervelló i de diverses entitats i associacions del 
municipi.
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Un grup de 9 joves de Cervelló, amb dues 
professores, van tornar la visita a França del 
28 de juny a l’1 de juliol acompanyats per 
una vintena més de membres de l’Associació 
d’Agermanament. Recepcions, sopars, visites 
culturals, esports, han omplert l’agenda d’aquests 
dies d’intercanvi amb els joves de Saint-Martin.



Amb l’actuació del grup de flautes de bec 
Windu Quartet el passat 15 de juny, Segle 
Nou va encetar la programació d’enguany 

del Festival d’estiu de música a l’Església de 
Santa Maria. Fins al 13 de juliol hem gaudit 

de quatre propostes musicals en un escenari 
incomparable, com l’actuació del pianista 
Carles Marigó el 29 de juny, el grup vocal 

Intarsia el 6 de juliol i el conjunt de gralles 
Quatre Quarts que va tancar el Festival.

La cantautora Mercè Madolell va oferir un 
recital de cançons i poemes el passat 3 de maig 
a l’Església de Sant Esteve. Madollel és una 
cantant que va estar molt vinculada al moviment 
de la Nova Cançó a mitjans dels anys 60, quan 
va enregistrar tres discos EP per a la discogràfica 
Concèntric amb arranjaments del músic Francesc 
Burrull i va participar en molts concerts del  
col·lectiu Els Setze Jutges en els anys de la 
seva activitat artística. Actualment viu en una 
residència del municipi i col·labora molt sovint en 
activitats culturals i de la gent gran.

Festival d’estiu
de Segle Nou

Recital de la 
cantautora Mercè 

Madolell

Actuació de Windu Quartet Carles Marigó i el seu piano

Segle Nou també va oferir una 
audició dramatitzada sobre les 
audicions del tema Stabat Mater 
el passat 11 de maig. Es tractava 
d’una audició basada en la música 
del dolor dels segles XI a XXI 
preparada amb la col·laboració del 
grup de teatre la Calaixera i de la 
mà del seu integrant i musicòleg 
Pere Larrosa, que va tenir com a 
escenari l’Església de Sant Maria 
de Cervelló.

L’Aula de Música continua formant els nostres artistes musicals durant tot l’any i 
ha acabat el curs amb una concert a la plaça Onze de setembre el passat 19 de 
juny, amb una mostra del gran treball que professors i alumnes han fet durant els 
últims mesos. Unes setmanes abans ja ens havien fet un tast en les audicions que 
van oferir el 12 d’abril a la plaça de la Biblioteca que van posar el punt i final a la 
Setmana de la Música.

Audició dramatitzada Stabat Mater 

Gaudint dels nostres músics

El pintor Isidre Manils va exposar la seva 
obra del 3 al 9 de maig a la Sala Polivalent 
del Centre Cívic l’Ateneu. Manils, pintor 
nascut a Mollet del Vallès i professor de 
l’Escola Massana, va presentar les seves 
darreres pintures que responen a les dues 
grans arts de la mirada: la pintura i el 
cinema. La mostra, organitzada per l’entitat 
Segle Nou,  s’emmarcava dins del cicle de 
“Diàlegs”, una proposta que combina el 
punt de vista de l’autor que exposa amb 
una altra artista d’una disciplina diferent 
però que tenen alguna relació. En aquesta 
ocasió, el diàleg va ser amb la directora de 
cine Sílvia Quer i va mostrar com de fràgils 
són les fronteres entre els dos arts i que 
fortes les influències entre un i l’altre. 

Exposició de pintura 
d’Isidre Manils
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L’artista local Quim Carbonell ha cedit recentment un quadre a 
l’Ajuntament. Al maig va donar l’original que es va utilitzar per 
dissenyar la portada del llibre de Sant Jordi del Casal de la Gent 
Gran i el passat 28 de juny va lliurar un quadre de l’Església de 
Santa Maria, i una altra obra per a la Tòmbola solidària..

Art per a Cervelló

La celebració de Corpus Christi va omplir d’altars  i de catifes 
de colors diversos punts del municipi el passat 16 de juny. 
Organitzada per la Parròquia de Sant Esteve amb la col·laboració 
de diverses entitats locals, establiments comercials i persones 
a títol individual, la processó va recórrer el carrer Major, des de 
l’Església fins a la rambla Tarradellas, després de l’ofici religiós. 
Durant el trajecte la comitiva va anar acompanyada dels gegants 
del municipi, a més de la Coral Diana i de Som-hi-li.

Celebració del Corpus Christi

La primera Fira de la cervesa artesanal va 
aterrar el passat 11 de maig al Parc de la Timba 
organitzada pel grup local els Trapelles. Durant 
tot el dia, els amants de la cervesa van tenir una 
cita amb una fira que oferia diferents estands de 
productors artesanals i distribuïdors d’aquesta 
beguda per donar a conèixer la seva producció i fer 
degustacions. L’ambient va estar amenitzat amb 
actuacions musicals en directe amb els grups The 
Suburb, Jad i La Birra Band.

1ª Fira de la 
cervesa artesanal
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El Servei Local de Català tanca una temporada 
marcada per l’increment del nombre d’alumnes 

en els cursos i per les activitats organitzades 
per fomentar l’ús de la llengua catalana.

El passat 19 de juny va cloure el curs amb 
el lliurament de diplomes a les 10 parelles 

lingüístiques que han participat en la tercera 
edició del programa de Voluntariat per la 

Llengua i amb un berenar de menjars d’altres 
cultures. De moment, al programa també s’han 

adherit 33 establiments comercials on poder 
practicar la parla del català.

Els alumnes dels cursos també han participat 
d’una visita guiada a les oficines de 

l’Ajuntament el passat 3 de juny de la mà de 
l’alcalde i la regidora de Cultura i d’una excursió 

a l’entorn de l’Església de Santa Maria.
Una altra de les activitats amb molt bona 

acollida va ser el 1r Dictat Català organitzat 
amb motiu de Sant Jordi, amb 26 participants 
en el concurs, una forma lúdica i divertida de 

promoure el coneixement de la nostra llengua 
i literatura i, alhora, d’adonar-se del nivell de 
coneixement de l’ortografia i de la gramàtica 

del català d’un mateix.

El SLC
acomiada el curs

L’Ajuntament ha tornat a signar amb 
el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat  el conveni de col·laboració 
per enguany per continuar fent 
estudis i projectes culturals, científics 
i de reflexió de la realitat comarcal.

Col·laborant en 
projectes culturals 
a la comarca

Un grup d’estudiants d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
han tornat al Castell de Cervelló al mes de juny per fer intervencions en el re-
cinte, tal com ja es va fer al final de curs de l’any passat. Aquestes pràctiques 
acadèmiques formen part del conveni de col·laboració que la Universitat té sig-
nat amb l’Ajuntament. A part de l’experiència, els estudiants s’han emportat una 
samarreta de record que els va lliurar l’alcalde, José Ignacio Aparicio.

Pràctiques arqueològiques al Castell
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El teatre familiar també ha tingut el 
seu espai a l’Ateneu. La companyia 
Jomeloguisjomelo.com estrenava a l’abril 
Quin desastre d’espectacle!, un divertida 
i esbojarrada proposta amb molta 
participació del públic, tant d’infants com 
de gent gran, que van pujar a l’escenari 
per interpretar els personatges de la 
Caputxeta vermella en una adaptació 
molt lliure i molt passada pel filtre del  
genial Moi Aznar.

En el seu vessant de docent ensenyant als 
més petits les tècniques teatrals, el Moi 
Aznar i el seu Teatrí van plegar veles aquest 
curs el passat 4 de juliol, amb una exhibició 
a l’Ateneu dels treballs que realitza amb els 
infants a l’aula d’expressió dramàtica dels 
tallers de teatre.

I per a tots els 
públics...

El Teatrí marxa 
de vacances

Amb l’entrada de l’estiu, va tornar el Liceu a la Fresca per gaudir de l’òpera 
a l’aire lliure sense moure’ns de Cervelló el passat 28 de juny. A la localitat 
es va poder veure l’òpera Tosca a través d’una pantalla gegant instal·lada al 
parc de la Timba, on vam poder seguir la història del triangle amorós entre 
Cavaradossi, Tosca i Scarpia en una barreja d’odi, amor, passió, violència i 
religió en aquesta obra mestra del compositor Giacomo Puccini.

Liceu a la Fresca a la Timba

El grup de teatre la Calaixera va 
estrenar l´últim cap de setmana de 
juny, dissabte i diumenge, el seu 
darrer muntatge, una adaptació de la 
comèdia-drama Agost de Tracy Letts, 
després de més de 7 mesos d’assajos i 
preparatius. Sota la magnífica direcció 
de Salvador Duran, el grup va tornar 
a pujar a l’escenari per a l’estrena de 
l’obra en dos passis. Gràcies a una 
espectacular escenografia, l’Ateneu 

es va convertir en l’interior de la casa 
de la família Weston, que es reuneix 
després de la desaparició i suïcidi del 
pare a la casa materna a Oklahoma 
en un calorós mes d’agost.  13 actors 
i actrius en la pell dels membres de 
la família que durant gairebé 4 hores 
van mantenir el públic enganxat als 
conflictes i retrets soterrats pel temps 
que cada personatge posava sobre la 
taula.  

La Calaixera estrena Agost



La Biblioteca ha començat l’horari d’estiu que s’allargarà fins al 12 de 
setembre. Durant el mes de juliol obre de dilluns a dijous en horari 
habitual però els divendres ho canvia de 10 a 14 hores i tanca els 
dissabtes. A l’agost l’equipament tancarà per tornar al setembre  amb 
totes les novetats bibliogràfiques i un programa d’activitats ben ple 
per a la pròxima temporada.

La Biblioteca 
d’estiu...
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Amb el Castell de Cervelló 
com a rerefons, Rosaura Serra 
va presentar la seva novel·la 
històrica Pedres Roges el 
5 d’abril acompanyada per 
l’historiador Xavier Depares.

Alumnes de l’Aula de Música a 
l’Ateneu de Cervelló...

Be Pool Party nocturna pels 
més joves, a la piscina...

La Tòmbola: l’aspecte més solidari de la 
nostra Festa Major...

El Festival d’Estiu  s’acomiada amb el 
Quartet de Gralles a Santa Maria...

L’Esplai El Raconet experimenta amb 
aigua amb els més petits...

Una nova edició del Joc de la 
pastenaga per a la Festa Major...

També hi ha hagut temps per a la 
literatura infantil. Sara Genovart 
va desvetllar la continuació de les 
aventures dels infants protagonistes 
del conte Quatre Vents en la segona 
part de la història que va veure la llum 
el passat 4 de juny. 

I en l’àmbit esportiu, Josep Llurba ha 
fet un salt en el temps per endinsar-

se en la història del Club Deportiu 
Cervelló i presentar la figura de Joan 

Torruella Urpina en una publicació 
que es va  presentar el passat 12 

d’abril.



I si hi ha una activitat que els nens i nenes viuen 
intensament per aquestes dates és, sens dubte, la 
Supernit a les Biblioteques, celebrada el passat 31 de 
maig, un projecte impulsat per Televisió de Catalunya i 
el Club Super 33 per incentivar la lectura, on els infants 
participen molt activament en un horari gens habitual 
per a l’equipament.

Sota el títol , “Coneguem els nostres 
canaris”, el veí Eulogio Valero va 

demostrar que és tot un especialista 
en els ocells de jardí en la  xerrada 

del passat 26 de febrer.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona també va protagonitzar 
el passat 9 de maig la xerrada sobre residus i la manera de 
gestionar-los a casa per saber què passa amb tota la brossa 
que llancem a les escombraries.

L’historiador Èric Gòmez va oferir 
tota una classe històrica el 3 de 
maig sobre el perquè de la no 
arribada al municipi del ferrocarril 
com a mitjà de transport.

I en qualitat de tècnic d’economia 
sostenible de l’Agència Metropolitana de 
Desenvolupament Econòmic, Èric Gómez 
va canviar totalment de registre per fer 
una explicació sobre en què consisteix 
l’economia circular el passat 3 de juny.
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Tampoc es poden oblidar els espais que han acollit 
exposicions artístiques  per mostrar l’obra d’autors locals:

També han estat nombroses les xerrades sobre 
temàtiques ben diverses, des d’animals a economia.

Al març, el prolífic i polifacètic Antonio León va exposar els 
seus quadres amb el seu to surrealista i oníric.

I al maig va ser el torn de la Claire Corbin i la seva pintura 
més naturalista.
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L’Escola Bressol municipal Pota-roges de Cervelló també
ha celebrat el final del curs amb una festa el passat 5 de juliol.
Abans, el passat 30 d’abril, va fer una jornada de portes obertes del centre per visitar 
les instal•lacions. Els pares i mares van poder veure l’escola i les millores que s’han 
fet recentment, conèixer les mestres i aprofundir en els detalls del funcionament del 
centre de cara al pròxim curs 2019-2020. L’Escola Bressol acull infants des de les 16 
setmanes fins als 3 anys d’edat i a més de l’escolarització, ofereix espais de dinar, 
berenar, descans i acollida. Durant el mes de maig s’han fet les inscripcions pel curs 
vinent i al juny s’han formalitzat les matrícules.

Ensenyem l’Escola Bressol Pota-Roges

El curs escolar ha acabat i els infants gaudeixen ja d’un descans de 
les activitats escolars i extraescolars. Comiats entre els companys i 
el professorat, canvis de cicle o de centre escolar, noves etapes per 
encetar i d’altres que es tanquen…festes i sopars...graduacions...han 
arribat les vacances i el canvi d’hàbits fins al setembre. 

Adéu al curs!

L’Escola Santa Maria va celebrar la festa de fi de curs el passat 21 de 
juny amb activitats de lleure al centre i gaudint del conte teatralitzat 
“Sopa de pedres” a càrrec del Moi Aznar. Al vespre, els alumnes de 
6è van tenir el seu comiat i un gran sopar amb les famílies.

A l’Escola Nova també es van trobar els alumnes per acomiadar el 
curs al pati del centre el 21 de juny. Van sortir  grans i petits per 
menjar fruita tots junts i fer el passadís de comiat als nens i nenes 
que marxen cap a l’institut i a una altra escola. També hi van poder 
passar els mestres que el curs que ve no estaran al centre.

Les cerimònies de graduació, tant dels alumnes que han acabat P5 
com del que han fet 6è i passaran a secundaria, també han tingut 
cabuda aquesta dies. I els més grans, els joves de l’Institut que han 
acabat 4t d’ESO van tenir la festa de graduació el passat 7 de juny a 
l’Ateneu.



L’Escola Nova va celebrar el 14 de juny el seu 10è aniversari, amb 
la participació dels alumnes, el professorat i el personal de serveis 
del centre. Pel matí els infants van fer una cursa des de la Timba, el 
punt on va iniciar-se el projecte de l’escola en mòduls l’any 2009, fins 
a les actuals instal•lacions. A la tarda es van trobar al mateix parc 
per gaudir de jocs tradicionals i de moviment i d’un divertit taller de 
bombolles de sabó, així com dels parlaments amb la directora , Míriam 
Pérez, el seu fundador, Ferran Casanoves, el president de l’AFA,  Juan 
Pedro Martínez, i l’alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, qui va 
lliurar una placa commemorativa al centre. Els membres del Consell 
d’Infants de l’escola van posar en punt i final als discursos per donar 
pas al cercavila pels carrers amb els diables de Cervelló i els gegants 
de l’escola, de l’esplai i de Cervelló, fins arribar a l’escola on els 
esperava el concert dels Escarbats i el sopar de germanor.

Escola Nova, 10 anys 
bategant un somni
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L’English Day, la jornada que els cen-
tres escolars dediquen a culminar el 
projecte amb activitats com jocs i 
tallers on l’anglès és el protagonista, 
s’ha tornat a celebrar en la seva 5a 
edició el passat 7 de juny a l’Ateneu. 
Els alumnes de 6è de les dues es-
coles i de 1r i 4t d’ESO de l’institut 
tenen l’oportunitat de jugar, apren-
dre i intercanviar experiències amb 
mestres i alumnes en la seva llengua 
no habitual.

La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir el pas-
sat 12 de juny l’acte de cloenda i reconeixement 
institucional a l’alumnat de 3r d’ESO que ha parti-
cipat en la 4a edició del programa “Apropem-nos” 
d’Aprenentatge i servei comunitari. Els joves van 
recollir el diploma que agraeix el seu compromís per fer de voluntaris de forma desinte-
ressada en diversos equipaments com l’Escola Bressol, les escoles i el Casal de la Gent 
Gran, les residències de gent gran i entitats com el Grup de Recerca-Gaudim Cervelló.

Cloenda de 
l’English Day

Reconeixement als 
joves voluntaris de 
l’Institut

Davant la xifra que diu que el 20% dels 
adolescents són addictes a les pantalles 
digitals i la preocupació que l’ús i l’abús 
del telèfon mòbil en particular ha creat 
entre les famílies i els educadors, 
l’AFA de l’Institut va organitzat el 
passat 26 de març una xerrada sobre 
hàbits cibersaludables i la prevenció 
d’addiccions digitals i ciberseguretat. 
Les famílies van aprendre fins a 30 

eines, millors pràctiques i estratègies per administrar l’ús de la tecnologia a casa 
i lluitar contra l’addició a Internet. El seminari presencial es va complementar amb 
un curs on-line per posar en pràctica aquestes eines i suggeriments.

Lluitant contra les addiccions digitals 
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El Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas 
va celebrar el passat 10 de juny la festa 
de final de curs de les activitats que es 
fan al llarg de l’any. La Sala d’Actes del 
Centre Cívic l’Ateneu va acollir la festa 
que tancava tota una temporada plena 
d’activitats, on la gent gran inverteix 
el seu temps d’oci i dona viu lliure a les 
seves aptituds artístiques. Es va gaudir 
d’una petita mostra del que fan els socis 
i sòcies del Casal en activitats com la 
gimnàstica, les actuacions de ball, els 
playbacks, el cant coral o el tai-txi. A la 
festa de comiat del curs també es van 
atorgar els diplomes que certifiquen 
l’assistència dels seus alumnes a les 
activitats i es va reconèixer la tasca que 
fan els mestres i monitors.

Fi de curs de les activitats
del Casal de la Gent Gran

Els escolars del municipi continuen 
participant de les classes d’educació 
viària que reben gràcies a la col·laboració 
de la Policia Local. Algunes sessions 
s’imparteixen en les instal·lacions dels 
centres i d’altres es fan en bicicleta 
per la via pública, amb aturada tècnica 
obligada a l’Ajuntament on són rebuts 
per l’alcalde.

Educació viària 
sobre rodes Cervelló es va afegir el passat  28 de juny a la celebració del Dia de l’Orgull LGT-

BI+ i va lluir durant tot el dia una pancarta al balcó de l’Ajuntament per sensibi-
litzar a la població sobre el respecte i la tolerància cap a la diversitat.

Cervelló amb l’orgull LGTBI+

Cervelló Solidari va organitzar un dinar solidari el passat 

8 de juny a l’Ateneu amb l’objectiu de recollir fons per 

finançar les activitats que desenvolupa l’entitat.
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Acabada l’edició 
de primavera de la 
Jugatecambiental
Amb la celebració de la gran Festa del Parc a 
la Timba el passat 23 de juny es va cloure 
l’edició de primavera de la Jugatecambiental. 
El project s’ha desenvolupat durant els caps 
de setmana des del mes d’abril, gràcies a la 
integració de la Timba dins de la Xarxa de Parcs Metropolitans que es va fer 
l’any passat. La Jugatecambiental és un espai de joc i aprenentatge a l’aire 
lliure per desenvolupar activitats en família relacionades amb el medi ambient, 
la natura i la sostenibilitat, alhora que s’incrementa el coneixement dels valors 
dels espais públics, fent valdre la seva importància ambiental i patrimonial, 
l’evolució històrica i la identitat, així com la difusió dels valors de civisme i 
respecte per l’entorn. Els serveis que ofereix la Jugatecambiental són gratuïts 
i combinen els serveis fixes i les activitats dirigides, amb un punt d’informació 
sobre el parc i el municipi i una activitat guiada diferent cada dia. En l’edició 
de primavera s’han fet activitats dedicades al calendari lunar, a les plantes 
remeieres, als horts urbans, a la contaminació de l’aire, als invertebrats,  als 
animals de companyia i al reciclatge, a més de celebrar els dies mundials de la 
bicicleta i del medi ambient i estar presents en activitats com la neteja d’espais 
naturals i la Fira de Cervelló. L’edició de tardor començarà el 8 de setembre i 
s’allargarà fins al 24 de novembre.

La Timba és una dels parcs 
metropolitans on recentment s’ha 
implantat el sistema de telegestió 
del reg que substitueix els antics 
programadors de reg central o 
autònom. El parc ja disposava de 
programador central convencional 
i ara compta amb un nou sistema 
amb comunicacions diàries i 
bidireccionals mitjançant GPRS, 
que comporta una menor despesa 
en el manteniment.

Implantada la 
telegestió en el 
reg de la Timba

Cervelló es va tornar a afegir a la jornada europea de neteja dels espais naturals del 10 al 
12 de maig, amb un seguit d’accions destinades a eliminar del nostre entorn natural les 
deixalles que es llencen en llocs indeguts o prohibits directament. La neteja s’emmarcava 
en la campanya Let’s clean up Europe per conscienciar sobre la quantitat de residus que 
llencem de forma incontrolada a la natura. El primer dia  els protagonistes van ser els 
escolars dels centres educatius del municipi, que distribuïts per grups van recórrer diferents 
itineraris per treure la brutícia que es trobaven per la muntanya, acompanyats del Grup de 
Recerca i de Gaudim Cervelló. També divendres, l’empresa del municipi Martiderm es va 

afegir a la iniciativa organitzant a la tarda una 
recollida de residus a a la zona del polígon 
industrial, amb un balanç de 157 kg de brossa 
com rebuig, caixes de plàstic, una carro de la 
compra, palets, envasos, cartró, llaunes, vidres 
i restes de plàstics varis i bosses, segons fonts 
de l’empresa.  L’endemà es va fer la neteja 
oberta a tothom i  diumenge,  coincidint amb 
la caminada de l’Aplec de Sant Ponç, es va 
recollir la brossa que els caminants trobaven 
anant cap al monestir.

Netejant els espais naturals 



Propostes per a totes les edats i el gustos 
omplen la programació d’activitats que 
l’Ajuntament i les entitats locals han planificat 
per passar l’estiu. Cultura, esports i oci que 
ajuden a combatre la calor, conviden a sortir 
de casa i animen a relacionar-se amb els veïns 
amb més calma i tranquil·litat que el traginar 
de l’any ens permet. La culminació vindrà amb 
la celebració de la Festa Major, oficialment 
del 26 de juliol al 3 d’agost però amb tota una 
llista d’activitats prèvies al llarg del juliol per 
compartir tots plegats.

Tan bon punt es va acabar el curs escolar, els infants ja preparaven el material per a 
les activitats d’estiu. Els llibres i els llapis s’han canviat pels banyadors i les xancletes, 
i el pati de l’escola per les piscines. Tota la canalla gaudeix de les vacances sense 
haver de marxar del municipi.
Les activitats que més s’agraeixen amb la calor que estem passant són les relacionades 
amb l’aigua. L’estiu esportiu a Ceraqua ofereix fins al 2 d’agost o del 26 d’agost al 
10 de setembre els cursets de natació, amb jocs que permeten als nens i nenes 
desenvolupar noves habilitats, estimular la seva creativitat en diferents tallers i la 
pràctica d’esports individuals i col·lectius.
Per la seva banda, l’esplai el Raconet continua a l’estiu amb el projecte de la Federació 
Catalana de l’Esplai “Encoratja’t” en dos llocs, la Masia i l’Escola Nova de Cervelló fins 
al 9 d’agost, amb sortides, piscina, jocs...
I l’AMPA de l’Escola Santa Maria i el servei de Gimnàstica Artística extraescolar fan 
la primera quinzena de juliol el Casal de Gimnàstica amb piscina 3 dies per setmana 
i una sortida al gimnàs de l’INEFC de Barcelona. El campus de gimnàstica agrupa 
especialitats com la gimnàstica artística, la rítmica, aeròbic, acrosport, minitramp, tot 
centrant-se en la tecnificació de la gimnàstica artística.

Gaudim de
l’estiu!
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El 20 de juliol es va celebrar un nou torneig de petanca de 
Festa Major en un magnífic ambient. Potser el darrer cam-
pionat de Festa que es fa en aquestes pistes, ja que estan 
aprovades les noves instal·lacions de la petanca molt a 
prop de les actuals.

La Festa Major ens porta un 
nou torneig de petanca



Amb l’entrada del mes de juliol han començat algunes de les activitats 
familiars programades per les entitats i per l’Ajuntament per fer passar 
aquests dies de calor i de lleure de la millor manera possible.

El passat 4 de juliol van començar dues de les propostes que ens 
acompanyen tot el mes: contes i cinema. D’una banda el cicle “Explica’m 
un conte al Bosc” ofereix uns sèrie de petites representacions teatrals en 
diversos indrets naturals del municipi. La masia de Can Mus i l’Església 
de Santa Maria han estat els primers escenaris amb La fantàstic Índia 
de la mà de Glòria Arrufat i El Trencanous amb els contes de la Carla i el 
quintet Quatre +1, amb la possibilitat inclosa aquest últim de sopar sota les 
estrelles. El contes del circ amb Miquel Ukecontes al camí de les Rovires 
i Aquafesta amb Més Tumàcat al parc de la Timba completen aquesta 
aposta que ha tingut molt bona acollida entre les famílies. D’altra banda, el 
cicle de  Cinema a la fresca cada dijous a la nit al parc de la Timba convida 
a sortir de casa per veure pel·lícules adreçades a tots els públics.

El mes de juliol convida a sortir al carrer
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El Club d’Escacs també va sortir al 
carrer i va organitzar el passat 6 de 
juliol un torneig amistós a la plaça de la 
Biblioteca. L’entitat també ha preparat 
una simultània d’escacs per a la  Festa 
Major el dia 27 de juliol.

Amistós d’escacs

La urbanització Mas de Can Pi ha celebrat 
enguany la seva pròpia Festa Major, els 

dies 28 i 29 de juny. I els veïns i veïnes han 
tingut una mica de tot: cinema  la fresca, 

tallers i activitats infantils, jocs d’aigua, 
petanca, una festa holy i un sopar de 

germanor amb ball.

Festes a
Can Pi



Els clubs i entitats esportives del municipi també han finalitzat 
la temporada i descansen de les competicions oficials fins al 
setembre. Amb actes de reconeixement a jugadors i tècnics, 
partits especials  i multitudinaris sopars d’acomiadament, to-
thom ha dit adéu als entrenaments i als partits: el Club Futsal, 
la Penya Blaugrana, el Club Deportiu Cervelló, el MVP Bàsquet 
Cervelló, el Club de Rugby...

L’AE MVP de bàsquet van celebrar el passat 15 de juny una 
jornada de competició formada per equips mixtes de tot el 
club i un dinar com a cloenda de la temporada.

La Penya Blaugrana va acomiadar la temporada el passat 28 
de juny amb una gran festa al camp municipal.

Per la seva banda, els jugadors, famílies i socis del Futsal van 
fer un sopar de germanor el 6 de juliol a l’Ateneu.
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El campió del món de jiujitsu, Paulo Miyao, va oferir un seminari el 
passat 6 de juliol al Pavelló Xavier Ballber  organitzat per l’acadèmia 
Redbelt. A la classe van participar més de 90 persones que durant dues 
hores van aprendre d’aquest atleta brasiler que actualment entrena a 
Nova York i que es va desplaçar expressament per l’esdeveniment.

Cervelló ha tornat a estar present en la 6a edició de l’acte de reconeixement del programa Juga Verd Play que es va celebrar 
el passat  18 de juny  a Sant Feliu de Llobregat. Es tracta d’un model de competició dels Jocs Esportius Escolars del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat que proposa un canvi de paradigma on la finalitat és educar en valors a través de l’esport. El 
prebenjamí mixt de l’AMPA Escola Nova/Santa Maria de Cervelló- Futsal Dacor A  i el benjamí masculí/mixt de l’AMPA Escola  
Nova-Futsal Dacor A han estat premiats en futbol sala. Dins de les categories especials s’ha guardonat l’AMPA de les dues 
escoles com a entitat que han donat més suport al programa gràcies a la implicació dels seus tutors de grada.

Seminari de jiujitsu amb
el campió mundial Miyao

El Juga Verd Play reconeix equips del municipi

Acaba la temporada 
esportiva 2018-2019
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La zona esportiva municipal va acollir 
durant el cap de setmana del 7 i 8 de juny  
la XXI Trobada de futbol sala base. A la 
competició van participar una vintena de 
clubs i d’entitats esportives d’arreu de 
Catalunya, amb més de 200 esportistes, 
segons el club. En total es va disputar 
40 partits durant les dues jornades 
repartits entre la pista poliesportiva 
semidescoberta i el Pavelló Xavier Ballber, 
amb  equips representant a les categories 
aleví, infantil, cadet, juvenil i cadet femení. 
Els amfitrions van fer un bon paper en 
totes les categories, aconseguint fer 
pòdium a totes i guanyant en aleví. A 
més els participants van gaudir de l’accés 
gratuït a la piscina municipal, que obria 
d’aquesta manera la temporada d’estiu.

Torneig mixte del Futsal, 20 de juliol.

Trobades del 
Futsal amb més 
de 200 jugadors

Després de la presentació que el Club de Rugby va fer dels seus 
equips el passat mes de febrer, l’entitat ha continuat la temporada 
disputant partits i organitzant activitats especials, com jornades 
de portes obertes, trobades i sessions en centres escolars fora del 
municipi per donar a conèixer aquest esport. Una de les activitats 
que ha tingut un èxit espectacular ha estat el 1r concurs de xuts 
a pals que es va celebrar el passat 22 de juny, en el marc d’una 
gran festa dedicada al rugbi amb diversos partits. Es van inscriure 
un total de 67 persones, participant en les categories sub 14, sub 
16, sub 18, sènior masculí, femení i veterans. A la sub14 va fer 

El Rugby continua creixent 
i recollint èxits

La Penya Blaugrana de Cervelló va organitzar el 1r Torneig d’alevins Vila de Cervelló 
el passat 8 de juny. El camp de futbol municipal va ser l’escenari d’una competició 
que va aplegar una dotzena d’equips i clubs esportius i més de 150 jugadors i 
jugadores, en una única categoria, els alevins, nens de 10 i 11 anys. Segons fonts 
de l’entitat, en total es van diputar 22 partits a dos camps de futbol 7, des de les 
9.30 del matí fins a les 17.30 hores, per donar pas posteriorment al lliurament de 
premis per als guanyadors.

1r Torneig d’alevins de la Penya

pòdium com a segon classificat 
el cérvol del club, Max Castaño. 
La jornada també va servir per 
recollir fons per a l’Asociación 
para la Adherencia Deportiva 
en Afectados de Fibrosis 
Quística (ADAFQ). El Club ha 
acomiadat la segona temporada 
amb una gran festa de l’aigua 
a les instal·lacions del camp 
municipal i amb un sopar on 
es va fer el reconeixement i 
agraïment de la tasca que fan 
els jugadors, monitors i el cos 
tècnic. Ara marxen de vacances 
però tornaran  el 26 d’agost per 
preparar la pretemporada.
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La Volta Cicilista 
de Catalunya 
va passar 
per Cervelló 
el passat 
31 de març, 
aixecant molta 
expectació entre 
els veïns que es 
van apropar a la 
carretera N-340 
per veure els 
corredors.

Com cada any per la revetlla 
de Sant Joan, el municipi acull 
l’arribada de la Flama del Canigó 
i l’encesa simbòlica dels focs 
tradicionals. La tarda del 23 de juny 
un grup de corredors van anar a 
buscar la Flama fins a Esplugues 
de Llobregat i la van acostar al 
municipi, concretament fins a les 
Caves Rondel on un altre grup els 
esperava per fer el relleu i pujar 
corrents tots plegats fins a la 
rambla Tarradellas, on  es va llegir 
el manifest commemoratiu. Ĺ últim 
tram el va fer el corredor més 
gran que tenim, el gegant Cento, 
encarregat de calar foc a la foguera. 

Rebuda de la
Flama del Canigó

El passat 28 de juny es va presentar 
el llibre Cervelló Subterrani. Coves, 
avencs i mines de Cervelló a l’Ate-
neu. El llibre és un recull del patri-
moni subterrani del municipi, fruit del 
treball encarregat per l’Ajuntament 
a Ignasi Montserrat i que també ha 
comptat amb Jaume Campos i Rai-
mon Folch com a autors. Bona part 
del material utilitzat en el llibre per-
tany al fons documental del desapa-
regut Toni Asensio, emblema del món 
de l’espeleologia en el municipi i a qui 
es vol retre homenatge amb aquest 
recull de textos, imatges i topogra-
fies. Precisament aquest fons docu-
mental estarà a disposició de la ciu-
tadania en l’espai que portarà el seu 
nom a la Biblioteca municipi per a la 
seva consulta.

Presentació del llibre 
Cervelló Subterrani

El 13 de juliol es va celebrar un nou torneig de tennis 
taula al pavelló Xavier Ballber.

El 14 de juliol es va fer el campionat de tennis de Festa Major i es 
van donar els premis amb una paella de germanor.

III Torneig de tennis taula Torneig de tennis de Festa Major



Els articles 
d'aquesta secció 
s'inclouen tal com 
els seus autors i 
autores els envien 
al Departament de 
Comunicació per a 
la seva publicació.
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Cristina Martínez

Josep Ramon Mut

Joan Noguera

Un Cervelló de primera

Gràcies de tot cor

Telèfons d’interès
• Ajuntament 93 660 00 70 • Jutjat de Pau 93 660 06 75
• Comissaria Policia Local 93 660 27 00 • Recaptació ORGT 93 660 34 12

Tot el 
que vols 
saber...

Des d’ERC-SUMEM-MES comencem un nou mandat 
a l’Ajuntament de Cervelló amb més ganes que mai 
i amb  més força que mai per fer realitat un Cervelló 
de primera, per primer cop comptem amb 6 regidors 
d’un total de 13, gairebé tocant la majoria absoluta. 
Estem molt agraïts dels 1625 vots que hem obtingut 
a les urnes i de que l’equip i el projecte comptin amb 
un ampli suport del poble, però malauradament, els 
republicans no tenim la majoria necessària per poder 
governar en solitari. 
Davant d’aquests resultats, l’assemblea d’ERC-
SUMEM-MES va apostar per fer una proposta al 
PSC per tal de governar plegats, amb la voluntat de 
fer un cordó sanitari a Ciutadans i de treballar per un 
Cervelló de primera i republicà. 
Una proposta que contemplava l’elaboració d’un pla 

d’acció participatiu amb una orientació estratègica 
de Cervelló, implementar mesures socials per 
garantir una vida digna i de primera a tothom, una 
administració electrònica i processos participatius, 
així com solucionar els grans problemes del poble, 
com per exemple, la construcció de l’institut, el 
manteniment de les urbanitzacions, la seguretat o 
l’aparcament.
El PSC finalment va decidir rebutjar la proposta 
formulada sense fer cap contraproposta, apostant 
per pactar amb Ciutadans, així que els propers 
anys, tot l’equip d’ERC-SUMEM-MES defensarem 
amb fermesa els interessos dels 1625 cervellonins 
i cervellonines que ens van fer confiança a les 
passades eleccions treballant des de l’oposició per 
fer realitat un Cervelló de primera i republicà!

Gracias a todas aquellas personas que con su voto 
depositaron su confianza en nosotros en las pasa-
das Elecciones Municipales. En Ciudadanos Cervelló, 
iniciamos una nueva etapa en la que trabajaremos 
desde el Gobierno Municipal para desarrollar nues-
tro programa, un programa pensado para mejorar 
la calidad de vida de todos nuestros vecinos, con una 
agenda social que tenga como prioridad a personas 
y colectivos en riesgo de exclusión social. Soy Juan 
Noguera, regidor de Ciudadanos, y vivo en Cervelló 
desde hace 20 años, 15 de los cuales los he dedicado a 
defender desde la Asociación de Vecinos los derechos 
de todos los ciudadanos. He participado en múltiples 
campañas como las mejoras de la variante, en contra 
de la subida abusiva de impuestos, la deforestación 
de Torre Vileta 2, etc., siempre de manera altruista, 
igual que ahora que voy a ejercer mi cargo sin suel-
do, cobrando únicamente las asistencias a plenos y a 

comisiones de Gobierno. Implementaremos medidas 
para mejorar la limpieza de nuestras calles y los ser-
vicios de recogida selectiva, transporte público, así 
como también trabajaremos para aumentar las pres-
taciones del Centro Atención Primaria (CAP) redu-
ciendo desplazamientos a otras poblaciones. Pondre-
mos en marcha el proyecto de instalación de cámaras 
de seguridad para las urbanizaciones. Se incorpora-
rán nuevas tecnologías para lograr la plena conecti-
vidad en los equipamientos municipales y espacios 
públicos. Sabemos que esta nueva etapa no será un 
camino fácil, pero la emprendemos con mucha ilu-
sión porque el éxito de nuestra gestión se traducirá 
en beneficios para nuestro pueblo. Cs Cervelló velará 
por tener un Ayuntamiento que respete la diversidad 
ideológica, el bilingüismo y la neutralidad del espacio 
público, teniendo como referencia nuestro marco le-
gal vigente, garante de convivencia entre los vecinos.  

Comença un nou mandat i tornem a estar al 
capdavant gràcies als 1875 cervellonins i cervellonines 
que ens vàreu dipositar la vostra confiança a les urnes 
el passat 26 de maig. Un resultat espectacular, ja que 
el 42,32% dels votants ha optat per donar continuïtat 
als projectes, a la gestió i a la forma de governar que 
hem fet durant aquests 4 anys, i això ens omple 
d’orgull, de felicitat però també de responsabilitat, 
perquè cada cop sou més les persones que confieu en 
nosaltres, en concret 713 més que el 2015.
Nosaltres continuarem governant amb il·lusió, 
energia, alegria i optimisme com el primer dia, i 
amb una única ambició, millorar Cervelló. Estem 
convençuts que entre totes i tots ho podrem 
aconseguir i, com sempre, les nostres portes estaran 
obertes a tothom que tingui aquest mateix objectiu. 
Així que continuem treballant en tots aquells projectes 

que vam començar i que durant aquest any veurem 
finalitzats o engegats com la reordenació de la zona 
esportiva amb un nou skate park, la senyalització 
vertical i horitzontal de les urbanitzacions de Can 
Guitart, Can Castany, Can Pi, Santa Rosa i altres, 
la marquesina i el canvi de gespa al camp de futbol 
municipal, les noves pistes de petanca o millores 
d’accessibilitat a la llar d’infants.
I tot això sense oblidar-nos d’oferir tot un seguit 
d’actes culturals, lúdics i festius tan característics 
i desitjats en aquestes dates. Tenim un mes de 
juliol ple d’activitats al carrer com el Festival d’Estiu 
organitzat pel Segle Nou, cinema a la fresca, contes 
al bosc, torneigs de futbol, de tenis o de petanca i la 
Festa Major amb activitats per a totes les edats i per 
gaudir en família, amics i veïns. 
Bona Festa Major a tothom!!



Del 26 de juliol al 3 d’agost

Festa Major 
de Cervello

2019


