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Més de 1100 inscrits a

les diferents trails i BTT



25 de novembre
17.30 hores
• Acte institucional amb motiu del Dia 

Internacional per l’eliminació de la 
violència contres les dones

 Davant de  l’Ajuntament
17.30 hores
• Jocs musicals en família d’1 a 3 anys
 Sala Polivalent Biblioteca

26 de novembre
18 hores
• Xerrada violències masclistes FAQ a 

càrrec de Mª Jesús Rodríguez Carrero
 Sala de Plens de l’Ajuntament

27 de novembre
18.30 hores
• Xerrada “L’economia circular i el canvi 

climàtic”, a càrrec d’Eric Gómez, tècnic 
en economia sostenible de l’AMB i 
Cervemakers

 Sala Polivalent Biblioteca

28 de novembre
17.30 hores
• Hora del conte: L’Artur i la clementina 

dins dels actes contra la violència envers 
les dones

 Sala Polivalent de la Biblioteca

29 de novembre
18.30 hores
• Xerrada sobre Ludwing van Beethoven a 

càrrec de Xavier Jeremias
 Sala Polivalent de la Biblioteca

30 de novembre
18 hores 
• Obra de teatre La mosca al nas de Serafí 

Pitarra a càrrec del Grup de Teatre la 
Calaixera

 Sala d’Actes del Centre Cívic Ateneu

1 de desembre
11 hores
• Fira de Nadal
 Rambla Josep Tarradellas

2 de desembre
19 hores
• Tertúlia especial amb Jenn Diaz, amb la 

col·laboració de la Institució de les Lletres 
Catalanes

 Sala Polivalent de la Biblioteca

3 de desembre
18 hores
• Xerrada operística Cavalleri Rustiacana/

Plagiaci a càrrec de Pol Avinyó
 Sala Polivalent de la Biblioteca

4 de desembre
19 hores
• Xerrada debat sobre l’Internet de les 

coses a càrrec de Cervemakers 
 Sala Polivalent de la Biblioteca

9 de desembre
17 hores
• Taller infantil  Univers Internet: “L’impacte 

ecològic d’Internet”
 Sala Polivalent de la Biblioteca
17.30 hores
• Grup inicial de conversa en francès
 Saletes del Centre Cívic l’Ateneu

10 de desembre
17 hores
• Grup de conversa francès avançat
 Sala Polivalent de la Biblioteca

12 de desembre
17.30 hores
• Bibliolab: Moc en moviment. Taller infantil 

més 8 anys. Inscripcions a la Biblioteca
 Sala Polivalent de la Biblioteca

13 de desembre
18 hores 
• Cloenda dels Superlectors
 Sala Polivalent de la Biblioteca

15 de desembre
9 hores 
• Cursa Solidària per la Marató de TV3
 Sortida des del carrer Major, davant 

l’Ajuntament 
10 hores
• Parc infantil per la Marató de TV3
 Plaça de l’Ajuntament
12 hores
• Concert de Nadal a càrrec de Coral Veus 

amigues amb la col·laboració de Coral 
Diana i Som-hi-li

 Parròquia de Sant Esteve
18 hores 
• Sortida al Liceu Cavalleri Rustiacana/

plagiaceri Prieto

21 de desembre
18 hores
• Arribada del Pare Noel
 Sala  d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

27 de desembre
18.30 hores
• Inauguració de l’exposició de Segle Nou 

Escultura i Poesia d’Ana Mª Gallinal i 
Carla Fajardo

 Sala Polivalent Petita del Centre Cívic 
l’Ateneu

3 de gener
17 hores
• Cinema de Nadal amb la pel·lícula  El Rey 

León
 Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu
19 hores
• Cursa Cervelló Nit Trail
 Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament

5 de gener
18 hores
• Cavalcada de Reis
 Sortida des del carrer Raval Bassons

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat



j o s é  i g n a c i o  a p a r i c i o

L’alcalde
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Els pocs que  fan les coses 
malament estan començant 
a ser sancionats...

¡Plantemos cara al incivismo!
Los pocos 

que  hacen 
las cosas 

mal están 
empezando 

a ser 
sancionados...

Plantem cara a l’incivisme!

Vivimos en un municipio maravilloso. Nuestro entorno natural es impresionante. Las entidades nos ofrecen 
un muchas posibilidades de disfrutar de la cultura, la educación y el deporte. La recogida de basuras se hace 
diariamente y el personal que se encarga de tener las calles limpias se esfuerzan, a pesar del gran territorio 
que tienen que cubrir. En otoño-invierno podamos más de 400 árboles del entorno urbano y la brigada forestal 
hace un trabajo sensacional para mantener las zonas verdes limpias y transitables. En los últimos meses se han 
multiplicado la colocación de papeleras y se han repuesto muchos contenedores de la fracción orgánica que 
habían desaparecido. Constantemente recogemos vertidos de nuestros caminos y organizamos jornadas, con los 
centros educativos y entidades para la limpieza de los espacios naturales.
Y sin embargo nos encontramos constantemente con cacas de perros en las calles, con los cartones fuera del 
contenedor correspondiente, con bolsas de basura esparcidas alrededor de las islas de reciclaje teniendo los 
contenedores con espacio para depositar los residuos dentro... nos encontramos con pintadas en bancos, paredes y, 
lo que es peor, en la iglesia de Santa Maria y el castillo, nuestro más apreciado patrimonio histórico y arquitectónico. 
Continuamente recogemos botellas y latas de nuestros parques, de los alrededores de los equipamientos, y de los 
caminos escolares. Muchas de ellas, indignante, al lado de papeleras. Los vidrios de las marquesinas de autobús se 
han tenido que reponer en varias ocasiones, las paredes se llenan de carteles, cosa que está prohibida, pero además 
tampoco se quitan cuando ha pasado la actividad que anuncian. Se rompen a propósito las vallas del camino de 
Santa Maria y de los pipicanes, y no todos mantienen limpio el espacio delante  de su vivienda. Cervelló es nuestra 
casa y sin el compromiso de todos es imposible tenerlo en perfectas condiciones. Todos somos responsables y está 
en nuestras manos... La gran mayoría hacen las cosas bien. Trabajemos para educar a los incívicos. Las ordenanzas 
del civismo y la convivencia son la mejor herramienta para disfrutar del mejor Cervelló posible.

Vivim en un municipi meravellós. El nostre entorn natural és impressionant. 
Les entitats ens ofereixen un moltes possibilitats de gaudir de la cultura, 
l’educació i l’esport. La recollida d’escombraries es fa diàriament i el personal 
que s’encarrega de tenir els carrers nets s’esforcen, malgrat el gran territori 
que han de cobrir. A la tardor-hivern podem més de 400 arbres de l’entorn 
urbà i la brigada forestal fa un treball sensacional per a mantenir les zones 
verdes netes i transitables. En els últims mesos s’han multiplicat la col·locació 
de papereres i s’han reposat molts contenidors de la fracció orgànica que 
havien desaparegut. Constantment recollim abocaments dels nostres camins 
i organitzem jornades, amb els centres educatius i entitats per a la neteja 
dels espais naturals.
I no obstant això ens trobem constantment amb caques de gossos als carrers, 
amb els cartons fora del contenidor corresponent, amb bosses d’escombraries 
escampades al voltant de les illes de reciclatge tenint els contenidors amb 
espai per a dipositar els residus dins... ens trobem amb pintades en bancs, 
parets i, la qual cosa és pitjor, a l’església de Santa Maria i el castell, el nostre 
més benvolgut patrimoni històric i arquitectònic. Contínuament recollim 
ampolles i llaunes dels nostres parcs, dels voltants dels equipaments, i dels 
camins escolars. Moltes d’elles, indignant, al costat de papereres. Els vidres 
de les marquesines d’autobús s’han hagut de reposar en diverses ocasions, 
les parets s’omplen de cartells, cosa que està prohibida, però a més tampoc 
es lleven quan ha passat l’activitat que anuncien. Es trenquen a propòsit les 
tanques del camí de Santa Maria i dels pipicans, i no tots mantenen net l’espai 
davant de   el seu habitatge. Cervelló és la nostra casa i sense el compromís 
de tots és impossible tenir-lo en perfectes condicions. Tots som responsables 
i és a les nostres mans... La gran majoria fan les coses bé. Treballem per a 
educar als incívics. Les ordenances del civisme i la convivència són la millor 
eina per a gaudir del millor Cervelló possible.



La majoria dels ciutadans i ciutadanes adopten una conducta 
correcta i fan les coses bé però hi ha una minoria que manté 
actituds incíviques. Aquestes actituds ja s’han començat 
a sancionar per garantir el respecte i la bona convivència 
entre tothom. Es tracta d’implicar a tota la ciutadania en un 
civisme actiu, amb cura de l’espai col•lectiu i del nostre entorn 
natural, per tal que millorar Cervelló sigui cosa de tots i de 
totes. L’ordenança estableix unes normes que puguin garantir 
els nostres drets i deures i que siguin compatibles amb l’ús 
correcte i respectuós de l’espai públic, fomentant unes relacions 
solidàries, tolerants i respectuoses entre tota la ciutadania.

Comença a aplicar-se 
la nova ordenança de 
civisme
La norma posa especial èmfasi en el 
manteniment d’uns carrers nets, en la correcta 
gestió dels residus i en una mobilitat sostenible.

Les infraccions més freqüents
que són sancionables:
• Dipositar els residus fora dels contenidors o en llocs no 

habilitats.
• Abandonar mobles, electrodomèstics i trastos vells.
• No recollir i netejar els excrements i orins dels gossos.
• Fer danys al mobiliari urbà.
• Fer pintades i grafits sense autorització.
• No respectar el descans del veïnat.
• Penjar cartells i publicitat en fanals, parets i altres 

elements al carrer.

Les sancions es tipifiquen com a lleus, greus i molt greus. 
Es poden posar multes que van dels 50 als 3000 euros 
per incompliment de l’ordenança.
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Els mobles i trastos vells s’han de 
portar a la deixalleria. L’Ajuntament 
ofereix el servei de recollida per casa 
vostra cada dilluns. Cal avisar abans 
i deixar els mobles a la porta la nit 
abans de la recollida (diumenge a la 
nit). Sancions de 30 a 3.000 euros.

Cal respectar la mobilitat de les 
persones que circulen en bicicleta, 
especialment en la xarxa ciclable i 
en els camins escolars. Al nucli urbà 
només es pot circular a 30 km/h. per 
tal de garantir la seguretat de tothom.

Les restes d’esporga i arbrat cal por-
tar-les a la deixalleria. L’Ajuntament 
també ofereix la recollida per casa cada 
dimarts, avisant per telèfon amb ante-
lació. Cal preparar les restes en bosses 
i deixar-les davant de casa la nit abans.

Cal recollir els excrements dels vostres 
animals de companyia a la via pública., 
especialment en els parcs infantils i 
zona d’esbarjo. Si feu servir el pipicà 
també s’ha de mantenir net. Sancions 
de 30 a 1500 euros.

És prohibit fer grafits i pintades en 
les parets, senyals i mobiliari urbà, 
especialment en façanes i monuments 
protegits. La seva neteja costa molts 
diners a tothom.

Les escombraries s’han de reciclar i 
abocar en el contenidor corresponent. 
Se sanciona si es deixen fora o en 
espais no habilitats. Els residus més 
contaminants cal portar-los a la 
deixalleria municipal.

Cal respectar el descans dels veïns i no 
fer sorolls que alterin la convivència en 
qualsevol hora del dia. Especialment, és 
prohibit fer sorolls entre 21 hores i les 
8 del matí els dies feiners i una hora 
més els festius.

Entre tots 
fem un 

Cervelló 
més 

ordenat, 
més net i 
més cívic

93 660 00 70
Servei de recollida de mobles i estris 
vells al carrer, situats en el domicili de la 
persona sol·licitant. La recollida es fa els 
dilluns al matí, la nit de diumenge s’han 
de deixar els objectes que s’han de recollir 
a la façana de l’immoble on s’ha de fer el 
servei.
 
Recollida de restes vegetals o poda, 
situats en el domicili de la persona 
sol·licitant. La recollida es fa els dimarts 
al matí, els interessats han de deixar la 
poda o restes vegetals a la façana de 
l’immoble o adreça determinada, la nit de 
dilluns. La quantitat màxima a deixar són 
4 feixos ben lligats.
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Els accessos a la zona de la Resclosa han estat netejats 
recentment per eliminar l’excés de vegetació i evitar 
l’acumulació d’aigua en cas de rierades per la pluja.

Les obres d’arranjament del tram de la vorera de l’inici del carrer 
Lluís Millet de la urbanització Santa Rosa van començar el passat 
4 de novembre. Els treballs comporten una reducció temporal 
per les obres de l’ample de la calçada, que s’ha delimitat amb 
tanques de formigó, però no tenen afectacions directes en el 
trànsit, ja que no es talla la circulació de vehicles. Aquestes obres 
han estat contractades per l’Entitat Urbanística com a última 
actuació de millora en la urbanització abans de la seva dissolució 
i va ser una decisió que van prendre els veïns en assemblea per 
majoria dels assistents. Està previst que les obres tinguin una 
durada aproximada d’un mes.

El passat mes de setembre 
van començar les obres 
del projecte constructiu de 
sanejament en baixa del 
nucli de Les Rovires, amb un pressupost d’execució 
de 84.031,50 euros. Fins llavors, la urbanització 
presentava xarxes de sanejament. Aquestes xarxes 
recollien i transportaven les aigües residuals, sense 
connexió final a una xarxa “jeràrquicament superior”, 
abocant finalment les aigües a un pou cec. Amb 
l’objecte de recollir aquests cabals i adreçar-los 
als col·lectors municipals existents, proporcionant 
i garantint les necessàries i adequades condicions 
d’higiene i de respecte al medi natural, s’ha 
projectat un tram de 162 metres, que completa la 
xarxa de sanejament existent. El traçat del nou 
col·lector discorre al llarg dels carrers del Jardí i 
de la Primavera, finalitzant al carrer Urbanització 
de les Rovires, on es produeix la connexió amb la 
xarxa. D’altra banda, les obres dels col·lectors de 
Can Paulet i de Puigmontmany estan en la darrera 
fase i en breu es posaran en funcionament.

Nova vorera a Santa Rosa
Nou 
col·lector
a les Rovires
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Cervelló és un dels municipis de la Vall Baixa i l’Ordal 
que està participant en l’elaboració del nou Pla director 
urbanístic metropolità (PDU) i va ser convocat al debat 
ciutadà del procés participatiu que es va celebrar el passat 
25 de setembre a Sant Feliu de Llobregat. El PDU és 
l’instrument urbanístic que ordenarà el territori metropolità 
les dècades vinents i definirà les principals determinacions 
que donaran pas a la revisió del Pla General Metropolità 
(PGM), vigent des de fa més de 40 anys.
Segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona, El Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat va acollir la sessió, 
en la qual van participar 43 persones (el 63% homes i el 
27% dones) residents als diferents municipis de l’àmbit. 
El Pla “respon a un model de desenvolupament urbanístic 
metropolità que ha de ser sostenible, eficient i cohesionat, 
amb la finalitat d’integrar  la diversitat del territori en un 
projecte comú”. El debat ciutadà es va desenvolupar en 
tres parts: la primera va consistir en una presentació del 
PDU metropolità, una segona part de treball per taules 
temàtiques i una cloenda amb la posada en comú de tots 
els elements discutits.  A la sessió de treball per taules 
es van tractar cinc temàtiques: infraestructura verda, 
cohesió social i habitatge, mobilitat, desenvolupament 
econòmic i social, i cicle de matèria i energia.

Cervelló participa 
en el PDU

Defensant la llei de 
pobresa energètica
L’alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, va assistir el passat 
mes de setembre  a la reunió convocada per la Diputació de 
Barcelona, juntament amb altres 150 alcaldes i alcaldesses de 
la demarcació, per donar una resposta coordinada i conjunta 
a les reclamacions que els ajuntaments han rebut d’Endesa 
en relació al deute de les famílies en situació de pobresa 
energètica que no han pogut pagar les factures generades. La 
companyia amenaçava amb tallar el subministrament elèctric 
a les famílies vulnerables si els ajuntaments no satisfan el 
50% del deute acumulat. Les administracions van acordar 
defensar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
com a marc normatiu de referència a Catalunya; una llei que 
no permet el tall de subministrament de serveis bàsics com la 
llum, l’aigua o el gas a cap família en situació de vulnerabilitat. 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Cervelló va aprovar en 
el Ple de setembre una moció per demanar, com a condició 
indispensable, la retirada de l’amenaça d’Endesa d’efectuar 
talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre, per tal de 
poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i 
diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat. 

Foto: Òscar Ferrer/Diputació de Barcelona

Durant els mesos d’octubre i novembre l’empresa de jardineria 
contractada per l’Ajuntament està fent els treballs d’esporga 
dels arbres de la via pública del nucli urbà del municipi. L’equip 
de treball està format per  diversos operaris de Moix que van 
començar les feines al carrer Joventut i l’avinguda Catalunya i 
finalitzen al carrer Santa Anna. A les urbanitzacions les feines 
se centraran en els arbres dels parcs que estan inclosos en 
el contracte. La mateixa empresa s’encarrega de senyalitzar 
les zones on es fan les podes, que es realitzen en funció de la 
ubicació dels arbres i de les seves necessitats. L’esporgada es fa 
per definir l’estructura dels arbres, per motius de seguretat per 
als veïns i evitar possibles situacions de risc o bé per qüestions 
ornamentals. Enguany es farà el tractament en un total de 428 
arbres, la majoria dels quals són moreres.

Esporga dels arbres del carrer
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El projecte de substitució de la gespa artificial del camp d’esports municipal de 
Cervelló a la Plana de Can Esteve va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament del passat 
mes de setembre. El projecte, que ha esta redactat pels Serveis Tècnics Municipals, 
contempla el canvi de la gespa del camp amb un nou sistema de darrera generació 
que sigui compatible amb la pràctica del futbol i del rugbi. La gespa actual, amb una 
superfície de més de 6.000 m2, es va col·locar l’any 2006. Actualment es troba al final 
de la darrera fase de la seva vida útil i està molt deteriorada per l’ús intensiu que té 
el camp, on entrenen i juguen el CD Cervelló, la Penya Blaugrana i el Club de Rugby 
Cervelló. Un cop finalitzi la licitació, està previst que les obres comencin l’any vinent 
El projecte té un pressupost d’execució de 263.327,34 euros, que es finançaran amb 
recursos propis. El camp 
també millorarà la seva 
il·luminació, ja que els 
Serveis Tècnics estan 
treballant en el projecte de 
substitució dels llums per 
leds per tal de rebaixar el 
consum energètic i tenir 
unes instal·lacions més 
sostenibles, a més de 
millorar el sistema de reg 
de tot el camp.

El camp d’esports canviarà 
la gespa en uns mesos

Millora dels accessos de 
l’Escola Bressol

L’Escola Bressol municipal Pota-Roja ha començat les obres de 
millora dels accessos i la mobilitat del centre. Aquestes millores 
recullen actuacions com la instal·lació de canals de recollida 
d’aigües pluvials en tot l’edifici, la col·locació de passamans en 
un tram de l’escala interior del centre i en les escales de la llar 2, 
la substitució de la porta de l’edifici principal, el tancat de l’edifici 
llar 2 per reforçar els elements de seguretat i l’ampliació de la 
vorera de llar 2, per fer-la més accessible pels cotxes infantils  i 
poder tapar les jardineres dels arbres per aplanar la superfície. A 
més es substituiran les fustes perimetrals dels dos sorrals i una 
d’aquestes zones es retallarà per millorar l’arribada a l’hort i es 
posarà una tanca. 

Noves pistes 
de petanca

Restauració 
del castell

També es va signar la 
contractació de les obres 
corresponents al Projecte 
bàsic i executiu per a 
l’adequació de la zona 
verda del carrer dels 
Àngels per àrea esportiva 
i d’esbarjo, que inclou la 
construcció de noves pistes 
de petanca, a la societat 
mercantil TECNOLOGIA DE 
FIRMES, SA per un import 
de 107.981,83 euros. Les 
obres començaran en breu.

El passat 18 de novembre 
es va signar el contracte 
de les obres del Projecte 
executiu de restauració 
d’elements del recinte 
Jussà del conjunt 
monumental del castell 
de Cervelló amb l’empresa 
GISER XX SERVEIS, SL per 
ser l’oferta amb millor 
relació qualitat-preu de les 
presentades a la licitació, 
per un import de 102.505 
euros. 
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Informació de l’AMB sobre el tribut metropolità

Què és el tribut metropolità?
És un impost de l’AMB que finança les actuacions 
necessàries per aconseguir un territori metropolità 
més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i 
d’infrastructures necessàries per a la connectivitat. 
mobilitat i funcionalitat del territori.

Qui el paga?
Els ciutadans dels 36 municipis de l’AMB, més de quatre 
milions de persones. El tribut està vinculat al valor 
cadastral dels immobles, com ara l’IBI. Estan exclosos els 
habitatges amb un valor cadastral inferior a 45.000 euros 
que son primer habitatge. És un tribut obligatori i si no 
es paga en els terminis s’aplicaran recàrrecs i interessos.

Qui està exempt?
Segons la disposició transitòria 3a de l’ordenança, 
quedaran exemptes del pagament les finques utilitzades 
com a primera residència amb un valor cadastral inferior 
a 72.033,78 euros en aquells municipis que van fer  la 
revisió cadastral l’any 2012, com és el cas de Cervelló.

Existeixen bonificacions?
En el cal d’immobles d´ús residencial que siguin el 
domicili habitual d’una família nombrosa s’aplicarà una 
bonificació del 50% en l’import del tribut si la suma de 
tots els ingressos del nucli familiar no supera els 30.000 
euros.

Per a què serveix?
Per finançar actuacions en l’àmbit públic i en matèria de 
mobilitat. Reduint el preu del bitllet de transport públic 
es potencia l’ús d’aquests sistema de comunicació 
i com a conseqüència es millora el medi ambient i la 
sostenibilitat. El tribut serveix també per preservar 
espais naturals, platges, la gestió dels residus o la 
xarxa de 51 parcs metropolitans, com el Parc de la 
Timba de Cervelló. Al municipi també destina inversions 
en infraestructures, com en el cas dels col·lectors que 
s’estan fent a diferents urbanitzacions, on l’AMB fa 
una inversió de 2.000.000 d’euros, i en equipaments 
públics, com en la reordenació de la zona esportiva o 
l’Escola Bressol.

El tribut metropolità també beneficia als usuaris del 
transport públic. El preu de la targeta més utilitzada, la T10, 
ha reduït el seu preu gairebé la meitat passant dels 20,10 
euros que costa una targeta de dues zones als 10,20 euros 
que costa la d’una zona. Actualment estan integrades les 
targetes T10, T-Trimestre i T-Jove. De manera progressiva 
s’integraran la Targeta Rosa, la T-16 i d’altres tipus de títols, 
a més de la previsió d’ampliació de l’horari del bus urbà. 
També es convoquen ajudes per a la conservació d’edificis 
i habitatges, es projecten aparcaments dissuasoris 
vinculats al transport públic, ajuden en la creació d’una 
xarxa ciclable metropolitana,  s’instal·len marquesines 
de bus i es fa el seu manteniment i es destinen ajudes 
econòmiques contra la pobresa energètica.

Com es calcula?
La base imposable d’aquest tribut és el valor cadastral 
del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel 
Ministeri d’Hisenda a partir de les dades que consten en 
el cadastre immobiliari. La quota íntegra del tribut s’obté 
multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu vigent 
(fixat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

Com puc obtenir la carta de pagament?
La rebreu al vostre domicili. Si no és el cas, us la podeu 
descarregar del web de l’AMB www.tributmetropolita.amb.cat 
o sol·licitar-la per correu electrònic a informaciotributaria@
amb.cat.

Com es fa el pagament?
A les entitats bancàries indicades a la carta de pagament 
o amb targeta de crèdit o dèbit al portal de l’AMB. 

L’AMB és una organització supramunicipal que agrupa la zona geogràfica del 
àmbits agrícoles del Delta del Llobregat, les zones urbanitzades de l’àrea de 
Barcelona i els massissos del Garraf, Collserola i la serra de Marina. Hi viuen 
3.239.000 persones en un territori de 636 km2. Té competències pròpies en 
cohesió, equilibri territorial, habitatge, transport, mobilitat, cicle de l’aigua, 
residus i medi ambient.
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El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha ampliat fins al 28 de febrer de 2020 el 
termini per a la presentació de la documentació per als ajuts d’adequació i obtenció de 
l’habitabilitat d’habitatges individuals i unifamiliars, per formar part de la convocatòria 
2018. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts s’amplia fins al 30 d’abril de 
2020. A Cervelló enguany s’han tramitat  un total de 36 ajuts.

Qui pot sol·licitar els ajuts?
Els propietaris i llogaters d’habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, excepte els habitatges d´ús turístic.

Quins requisits ha de complir l’edifici?
• Ha d’estar construït abans de l’any 1996.
• Ha de ser de titularitat privada i tenir coma a mínim el 70% de la superfície 

destinada a habitatge, tret de la planta baixa o inferiors si tenen altres usos 
compatibles.

• Com a mínim el 50% dels habitatges han de ser domicilis habituals i permanents 
dels propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. 

• No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans 
de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el Comunicat tècnic inicial del 
Consorci

Quines actuacions són subvencionables?               
1 Les destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat 

legalment exigides.
2 Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge: aigua, 

electricitat, gas, telecomunicacions, sanejament i punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics.

3 Millores energètiques i de sostenibilitat: aïllaments, proteccions solars, canvi de 
tancaments, il·luminació LED.

4 Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: aparells elevadors, canvi de 
banyera per dutxa, adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, 
cuina i altres.

Ampliat el termini dels ajuts 
per a la conservació d’edificis

Quina quantia?
No podrà superar el 40% del pressupost 
subvencionable, ni l’import de 3.000 
euros per habitatge.

Què cal fer:
• El primer pas és presentar la 

documentació per sol·licitar formar 
part de la convocatòria a l’OAC de 
l’Ajuntament (informe tècnic, cèdula 
d’habitabilitat, projecte d’obres, 
pressupostos, etc). Data límit fins al 
28 de febrer de 2020, tot i que es pot 
tancar abans l’admissió si s’exhaureix 
la dotació pressupostària.

• Un cop validada la documentació, la 
sol·licitud es pot presentar fins al 30 
d’abril de 2020.

• Haureu d’esperar a rebre el comunicat 
tècnic inicial que us enviarà el Consorci 
per començar les obres.

• Quan inicieu les obres haureu de 
presentar a l’OAC el document 
acreditatiu de la data d’inici de les 
obres i la llicència o autorització 
municipal concedida.

• Quan finalitzeu les obres haureu 
de presentar el comunicat final de 
les obres i les factures de les obres, 
justificants de pagament i rebuts. 

No podran gaudir de les 
subvencions aquelles obres 
que hagin estat iniciades abans 
de formalitzar-se la sol·licitud 
d’ajuts, ni d’haver rebut el 
comunicat tècnic inicial.

Podeu obtenir més informació 
i la documentació necessària a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Cervelló i al 
web www.cmh.cat.
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L’1 de gener COMENCEM A
CANVIAR D’HÀBITS

INFORMA-TE’N zbe.barcelona
ZONA DE BAIXES EMISSIONS RONDES DE BARCELONA

A partir de l’1 de gener de l’any vinent, s’implantaran les 
restriccions de trànsit a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) 
permanents de les Rondes de Barcelona amb l’objectiu de 
restringir la circulació dels vehicles més contaminants. La ZBE 
permanent té una superfície de 95 quilòmetres quadrats, que 
inclou Barcelona i àrees dels municipis propers a les rondes 
de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Això significa que si 
voleu circular per la ZBE amb el vostre vehicle els dies feiners 
de 7 a 20 hores haureu de tenir l’etiqueta ambiental de la 
DGT i no podran fer-ho els cotxes matriculats abans de l’any 
2000 ni els dièsels d’abans de 2006, així com motocicletes 
i ciclomotors matriculats abans del 2003. Només estaran 
exempts els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els 
serveis d’emergències i els serveis essencials. Els vehicles 
professionals (furgonetes, autobusos, autocars i camions) 
tindran una moratòria d’un any. També es podran fer 
autoritzacions d’1 dia, fins a 10 dies l’any, pels vehicles més 
contaminants sense distintiu ambiental de la DGT i sense 
permís per circular a partir del 2020. Aquest tràmit es podrà 
fer online directament des de la pàgina de l’AMB, que tindrà 
un registre d’autoritzacions. La col·locació de l’etiqueta en el 
cotxe no es obligatòria però sí que és recomanable. Si s’ha 
extraviat es pot demanar a la DGT o a qualsevol oficina de 
Correus. A partir de l’abril es començarà a sancionar amb 
imports d’entre 200 i 1800 euros.

Restriccions de 
trànsit a la ZBE

L’Ajuntament va aprovar en el Ple extraordinari del passat 17 
d’octubre les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2020. Per 5è any consecutiu, es rebaixa el tipus impositiu de 
l’IBI que s’aplicarà l’any vinent, el qual queda situat en el 0,85. Això 
representa una rebaixa del 3,41% respecte a aquest any, ajustat 
per poder donar compliment al Pla d’ajustament que encara està 
vigent. La resta de les ordenances queden congelades. L’acord es va 
aprovar amb els vots a favor dels regidors de M’estimo Cervelló-PSC 
i de Ciutadans i en contra d’ERC-Sumem-Més.

Rebaixa del tipus 
impositiu de l’IBI 
per al 2020
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El fotògraf Francesc Fàbre-
gas ha estat el protagonis-
ta de la darrera exposició 
organitzada per Segle Nou 
que es va inaugurar el pas-
sat 4 d’octubre al Centre 
Cívic l’Ateneu. L’acte d’ober-
tura de la mostra “Música 
pels ulls” va comptar amb 
l’assistència del periodista 
Àngel Casas per mantenir el 
“Diàleg” que sempre acom-
panya les inauguracions 
d’aquesta entitat cultural. 
Considerat com un fotògraf 
atípic però alhora reconegut 
i guardonat, Fàbregas ha 
dedicat part de la seva vida 
professional a captar amb la 
càmera la música popular 
sobre els escenaris d’aquest 
país i també al darrere, tant 
als camerinos com al carrer 
i als estudis. 

Exposició
“Música 
pels ulls”

Cervelló s’ha sumat a les Jornades Europees de Patrimoni 
organitzades el segon cap de setmana d’octubre en 
centenars de municipis catalans, amb una visita guiada 
a les Caves Rondel, gràcies a la col·laboració del Grup 
de Recerca i de Gaudim Cervelló el passat 13 d’octubre. 
Durant la visita, que va aplegar unes 200 persones, es 
van explicar les característiques arquitectòniques de 
les caves i el funcionament de la indústria del cava a 
Cervelló fins al seu tancament.

Mostrem el nostre 
patrimoni cultural
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L’entitat Cervemakers continua amb la 
seva tasca divulgativa i d’acostament 
de les noves tecnologies a la població. 
El passat 19 d’octubre va organitzar un 
taller de manteniment d’impressores  
3D per explicar com ajustar les 
impressores i tenir-les a punt, alhora 
que es van compartir experiències 
i secrets sobre aquest tipus de 
maquinària entre els assistents  D’altra 
banda, amb l’objectiu de difondre 
en què consisteix l’obsolescència programada va oferir una xerrada impartida per 
Benito Muros, de la Fundació FENISS (Fundación energia e innovación sostenible sin 
obsolescència programada), un enginyer que es va fer conegut fa uns mesos per 
haver inventat una bombeta que no es gastava.

Tecnologia per a tothom amb 
Cervemakers

L’Associació de Veïns de Cervelló organitza periòdicament cursos oberts a tota la 
població sobre temàtiques diverses. El passat 13 de setembre va oferir un curs de 
primers auxilis al Centre Cívic l’Ateneu, de la mà del doctor Xavier Tapia,  per ensenyar 
què cal fer en cas d’una urgència i també com s’ha d’utilitzar un desfibril·lador si 
cal practicar una reanimació cardiopulmonar, aprofitant que s’han instal·lat nous 
aparells en alguns punts del municipi com la plaça de la Biblioteca o la plaça Onze 
de setembre. I al novembre han fet el curs de restauració de mobles antics durant 
dos caps de setmana, davant la bona acollida que va tenir l’edició feta l’any passat.

Formació sobre urgències mèdiques

L’entitat Eix Social ha posat en marxa el 
projecte Cervelló Esplanta, una agrupa-
ció de consumidors de productes eco-
lògics que es proveeix preferentment 
de productors de locals d’aliments i 
altres productes per abastir totes les 
necessitats dels seus membres, tot fent 
del consum un acte conscient i ètic. El 
projecte, que va néixer el passat mes 
de setembre, es basa en “l’autogestió, 
la participació directa i compromesa 
de tots els seus membres per aconse-
guir un model de consum alternatiu”, 
segons l’entitat. El funcionament de 
l’agrupació és semblant al d’una coo-
perativa, amb una gestió democràtica 
dels socis i sòcies que participen acti-
vament en la presa de decisions i en la 
direcció de l’associació. 
En aquests moments hi ha una vinte-
na de famílies participant en el projec-
te, amb productors que compten amb 
certificació ecològica. Ara es consu-
meix fruita i verdura però està prevista 
l’ampliació a altres productes com carn, 
formatges i oli. Les comandes es fan 
setmanalment i cada dijous es repar-
teixen els productes en el local de l’en-
titat. Si alguna persona està interes-
sada pot contactar per correu a info@
eixsocial.org  o per WhatsApp al telèfon 
695.569.292.

Arrenca Cervelló 
Esplanta

El Club Lleure Camper, el més antic de 
Catalunya, va celebrar el seu aniversari 
a Cervelló de la ma del seu President, 
el nostre veí, Francisco Prieto. Van fer 
diferents activitats al poble, entre elles 
una visita guiada al Castell de Cervelló.

35 anys de 
Lleure Camper 





Unes 2000 persones van visitar el Passadís de la por amb els Trapelles, que el passat 26 d’octubre van convidar a grans i petits a 
passar una bona estona de terror amb l’arribada del Halloween i la tradicional Castanyada. Enguany amb un canvi molt important, 
ja que el Passadís de la por abandonava l’habitual Centre Cívic l’Ateneu per traslladar-se al Club Can Guitart Vell, escenari que 
es va omplir de les criatures més terrorífiques i monstruoses que han protagonitzat pel·lícules, sèries i llibres, tot plegat gràcies 
a la feina dels voluntaris del grup els Trapelles. Per arribar fins allà, l’Ajuntament va habilitar un trenet gratuït des de la plaça de 
l’Ajuntament per traslladar el públic que no volia fer servir el vehicle privat. Davant la gran afluència d’espectadors, el Passadís 
va allargar una hora més l’horari dels passis. Els visitants també van poder gaudir de castanyes acabades de torrar que oferien 
unes entranyables castanyeres abans d’entrar-hi. Castanyes i carabasses que van anar de la mà amb la intenció de celebrar una 
tradició tan arrelada com la Castanyada i alhora fusionar-la amb elements que a poc a poc s’han introduït a casa nostra, com la 
nit de Halloween, i que des de l’any 2015 que va començar a fer-se ha esdevingut un dels actes lúdico-culturals que aplega més 
públic al municipi.

Castanyada i Halloween a Can Guitart
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El jutge de pau de Cervelló, 
Antoni Pallarès, ha rebut la 
Medalla d’Honor per la seva 
exemplar dedicació a la justícia 
de pau, en un acte organitzat per 
l’Associació Catalana en Pro de 
la Justícia. Aquesta distinció es 
concedeix a aquells jutges de pau 
que porten exercint molts anys 
i en el cas d’Antoni Pallarès ja 
són gairebé 17 anys de dedicació 
al jutjat de pau de Cervelló. El 
guardó es va lliurar el passat 21 
d’octubre a Calonge a un total 
de 12 jutges, jutgesses, exjutges 
i exjutgesses de tot Catalunya, 

de la mà de Joan Domènech 
Abad i Esteve, secretari de 
relacions amb l’Administració 
de Justícia, i de Francesc Xavier 
Ten i Figueras, president de 
l’Associació Catalana en Pro de 
la Justícia. Antoni Pallarès va 
néixer el 17 de juliol de 1947 a 
Cervelló, municipi on ha viscut 
tota la vida. Va prendre possessió 
com a jutge de pau al desembre 
de l’any 2002 i des d’aleshores, 
sempre ha estat renovat cada 4 
anys com a jutge de pau al ple 
de l’Ajuntament de Cervelló per 
unanimitat. 

Medalla d’Honor per 
al jutge de pau

L’Ajuntament ha engegat un projecte amb 
nous serveis digitals per a la ciutadania, com la 
posada en marxa d’un canal de vídeo en Youtube 
i del portal de videoactes. El canal de Youtube 
permet l’emissió en directe del plens i del actes 
que se celebrin a la Sala de Plens i quan una 
persona fa la subscripció li arriba una alerta que 
indica quan comença una nova emissió. El portal 
de videoactes dona compliment a la normativa 
legal i es pot accedir a https://actes.cervello.cat, 
facilitant així l’accés a la ciutadania dels temes 
tractats en els plens, de forma indexada i amb 
accés directe a l’ordre del dia i a les intervencions 
dels regidors. Els dos serveis tenen accés des 
de la pàgina web municipal www.cervello.cat. 
També s’ha posat en marxa un nou portal per 
als regidors municipals que els permet consultar 
la documentació del ple, amb tota la seguretat 
jurídica i tècnica i l’estalvi en paper i impressions 
que el converteix en un sistema més sostenible. 
Per posar en marxa el projecte ha calgut una 
adequació audiovisual de la Sala de Plens amb 
un nou sistema de microfonia i càmeres de vídeo, 
que s’ha finançat en part amb una subvenció 
de 19.207 euros de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Nous serveis digitals
per a la ciutadania

Resultats 
Eleccions 
Generals 

10-N

1.343

919

755

487
384 344 308 284

92 73
5 3 2 1 1

ERC PSC-PSOE EN COMÚ
PODEM

JXCAT VOX PARTIDO
POPULAR

CIUDADANOS CUP PACMA MÁS PAÍS PCTC I.FEM RECORTES 0 PCPC IZQP

Cens: 6.863 electors
5064 vots emesos

Participació: 73,79%
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Els amics francesos de Saint-Martin-le-Beau ens van tornar a visitar 
l’últim cap de setmana d’octubre. Un grup d’una quarantena d’adults i 
joves van viatjar el passat 25 d’octubre per passar quatre dies amb les 
famílies que els van acollir a casa seva. Només arribar van participar 
a la recepció oficial que van oferir les autoritats locals i l’Associació 
d’Agermanament a la Sala de Plens. Activitats lúdiques, culturals i 
gastronòmiques van omplir aquests dies que han servit per estrènyer 
encara més els llaços d’amistat que uneixen els dos pobles. Bona 
mostra de l’agermanament va ser la gran “omelette”, una truita feta a 
l’estil francès, que es va oferir en el sopar de dissabte a l’Ateneu i on 
no va faltar l’intercanvi de presents entre els dos pobles.

La pluja va obligar a traslladar l’acte oficial 
de la Diada Nacional de Catalunya de la plaça 
Onze de setembre al Centre Cívic l’Ateneu. 
Després del parlament institucional a càrrec 
de l’alcalde del municipi i de la lectura d’un 
poema de la Mercè Madolell, l’acte es va 
completar amb les actuacions de l’Esbart 
dansaire Sant Marçal de Cerdanyola i de la 
colla castellera Matossers de Molins de Rei. 
Abans de la celebració al municipi, l’alcalde 
va participar en representació de Cervelló a 
l’ofrena floral a Sant Boi de Llobregat.

Visita de Saint-Martin-le-Beau

Diada Nacional
de Catalunya



Festa de Santa 
Maria 2019

Les puntes de coixí continuen 
atraient a desenes d’aficionades en 
la 7a edició de la trobada organitzada 
per les Noies Puntaires.

Missa en honor a la patrona en el 
dia de la seva onomàstica, el 19 de 
setembre.

El Grup de Recerca va mostrar 
gràficament com es va viure el 
final de la Guerra Civil i l’inici del 
franquisme a l’exposició a Cal Badia.

Els soroll i la llum del foc van tornar 
a omplir els carrers del municipi amb 
la colla de diables. 

El concert que tradicionalment 
organitza Segle Nou per recaptar fons 
per a la conservació de l’Església de 
Santa Maria es va fer a cobert per 
l’amenaça de pluja.

Gran repassada a la vida de les dives 
del món de l’òpera de la mà dels 
musicòleg Pere Larrosa.

Cervelló va celebrar la festa en honor a la seva patrona, Santa Maria, del 19 al 22 de 
setembre. L’acte més destacat va ser el tradicional Aplec als voltants de l’església 
romànica del diumenge 22. Els actes van començar dijous 19 de setembre, data de 
l’onomàstica de Santa Maria i festivitat local, amb la Missa en memòria de la Santa a 
la Parròquia de Sant Esteve. L’endemà va tenir lloc la conferència “Dives” (Les grans 
senyores de l’Òpera) a càrrec de Pere Larrosa, organitzada per Segle Nou, a la Sala 
d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu. La jornada de dissabte va estar marcada per la pluja 
que va obligar a canviar d’escenari alguns dels actes programats a l’aire lliure. La 7a 
Trobada de puntaires organitzada per les Noies de Cervelló Puntaires es va traslladar a 
l’Ateneu, a l’igual que el concert de Santa Maria amb La Casa Roja Band. El que sí que 
es va poder celebrar al carrer va ser el Correfoc dels Encaputxats Diabòlics. Tampoc 
va patir canvis la reobertura de l’exposició “Els silencis dels Llocs: 1939 La Guerra Civil 
i el franquisme a Cervelló” del Grup de Recerca a Cal Badia que es va inaugurar la 
passada Festa Major.  El dia de l’Aplec va començar amb la pregària a la Parròquia de 
Sant Esteve i el trasllat de la imatge de la Santa en processó fins a Santa Maria.  De 
nou aquest any, es va habilitar un trenet des del nucli urbà fins al final de la carretera 
de Santa Maria, amb parades en diversos punts del recorregut.  El matí va continuar 
amb la benedicció i el repartiment dels panets, la missa oficiada per mossèn Rafael 
Vilaplana, la ballada dels gegants i l’audició de sardanes, fins a arribar a la paella 
popular cuinada pels Amics de la Paella. Ja a la tarda la música de la 7a Mostra de 
gralles va ambientar l’era de Can Sala de Baix amb diferents formacions. 
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L’Ajuntament de Cervelló ha reprès al mes 
d’octubre les reunions periòdiques del Circuit 
contra la violència masclista per continuar 
treballant contra aquesta problemàtica social. 
Al circuit estan presents representants de tots 
els agents que intervenen en la lluita contra 
la violència cap a les dones o que actuen 
directament en els casos que tenen lloc al 
municipi, des dels cossos de seguretat (Mossos 
d’Esquadra i Policia Local), fins al personal 
sanitari, advocada, psicòloga  i treballadores 
municipals dels àmbits de la igualtat i els serveis 
socials.

Lluitant contra la 
violència masclista

Un total de 35 dones han participat en 
la darrera edició del projecte TIC Dones, 
els diplomes del qual es van lliurar en un 
acte celebrat el passat 2 d’octubre a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. L’objectiu 
principal d’aquest projecte ha estat donar 
les pautes necessàries per garantir de 
forma gratuïta l’ensenyament i l’ús de 
les noves tecnologies de la comunicació 
i la informació a totes les dones del 
municipi interessades. El projecte ha 
estat estructurat en quatre cursos, 
tenint en compte l’edat, coneixements i 
situació laboral de les alumnes: un curs 
de preparació de nivell bàsic de l’ACTIC  
i altres acreditacions digitals, un curs 
d’alfabetització TIC, un curs d’utilització 
d’aplicacions de Google i un curs de creació 

d’àlbums fotogràfics digitals. Els cursos es 
van impartir del març al juny d’enguany, 
amb un gruix total de 100 hores lectives, 
en classes molt personalitzades tenint 
en compte les necessitats del grup. Els 
exercicis i activitats es pensen de forma 
que siguin molt pràctics i les alumnes 
han comptat amb una sèrie de suports al 
seu abast, com tutories personalitzades, 
consultes i classes virtuals amb el 
professorat. Segons els organitzadors, 
“durant el curs les alumnes passen de ser 
simples observadores del món digital a 
ser creadores de continguts, a compartir 
coneixement i experiències i a lluitar 
per aconseguir que la bretxa digital que 
avui dia encara existeix desaparegui 
totalment”.

Lliurats els diplomes del TIC Dones Presents a la 
Taula Comarcal 
LGTBI
Cervelló participa en l’elaboració 
del 1r Pla per la Diversitat Sexual i 
de Gènere del Baix Llobregat, com a 
membre de la Taula Comarcal LGTBI. 
Es tracta d’un pla que desplegarà les 
polítiques per la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere a tot el territori amb 
la implicació dels ajuntaments de la 
comarca i el suport de la Diputació 
de Barcelona. L’acte de presentació 
va tenir lloc el passat 2 d’octubre 
a la seu del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. La primera fase 
del pla serà una diagnosi feta per 
la Fundació Surt amb tot un seguit 
d’accions al territori que permetran 
determinar la realitat del col·lectiu a 
la comarca i identificar les principals 
desigualtats i discriminacions

Presents a la 
Taula Comarcal 
LGTBI
Cervelló participa en l’elaboració 
del 1r Pla per la Diversitat Sexual i 
de Gènere del Baix Llobregat, com a 
membre de la Taula Comarcal LGTBI. 
Es tracta d’un pla que desplegarà les 
polítiques per la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere a tot el territori amb 
la implicació dels ajuntaments de la 
comarca i el suport de la Diputació 
de Barcelona. L’acte de presentació 
va tenir lloc el passat 2 d’octubre 
a la seu del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. La primera fase 
del pla serà una diagnosi feta per 
la Fundació Surt amb tot un seguit 
d’accions al territori que permetran 
determinar la realitat del col·lectiu a 
la comarca i identificar les principals 
desigualtats i discriminacions



Després del parèntesi estiuenc, la 
Biblioteca municipal ha engegat 
la nova temporada amb activitats 
per a infants i famílies.

Nova temporada
a la Biblioteca

Els infants aficionats al pinball van 
gaudir del taller que els va ensenyar 
com construir un circuit ells mateixos 
el passat 27 de setembre dins del 
projecte BiblioLab.

I el conte La más pequeña de las 
mariposas de Robert Fisher ens va 
parlar de la importància de la vida, el 
valor del temps i l’amor cap als altres 
en un ambient de fantasia.

Els contes de l’Anna van 
protagonitzar la sessió 
especial del mes d’octubre 
adreçada als més petitons 
de la casa.

La unió de la música i el cinema 
van ser l’eix del taller “Mira com 
sona” adreçat a infants a partir 
dels 6 anys, també dins del 
projecte BiblioLab.

Jocs i música per 
compartir en família en 
diverses sessions amb 
infants d’1 a 3 anys de la 
mà de la Cristina Alier.

El Halloween també va arribar 
a Biblioteca i vam aprendre a 
fer unes terrorífiques bosses 
de paper inspirades en 
aquesta tradició. 
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La Biblioteca de Cervelló ha implantat la tecnologia RFID en el material bibliogràfic, la 
identificació per radiofreqüència que permet transmetre dades sense fils, a través d’ones de 
ràdio. Aquesta tecnologia està pensada principalment per automatitzar la gestió del préstec i el 
control de seguretat: el sistema està compost de lectors que incorporen antenes que llegeixen 
les dades emmagatzemades a les etiquetes o xips dels documents. Aquests lectors transformen 
i transmeten la informació rebuda dels documents a l’aplicació específica que gestiona la 
tecnologia RFID. Les millores per a les biblioteques són múltiples: lectures de documents més 
ràpides i precises, control de seguretat més fiable, més autonomia i privacitat per a l’usuari 
perquè li facilita l’autoservei, a més de l’alleugeriment de les càrregues de treball del personal. 
La implantació ha estat possible gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona.

Radiofreqüència en el préstec de documentació
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Curs escolar

2019-2020

El nou curs escolar compta amb gairebé 1000 alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària en els tres centres educatius públics de Cervelló, 
pràcticament el mateix nombre que el curs passat. Després de tres mesos 
de vacances, el curs va començar el 12 de setembre. A l’Escola Santa Maria, 
l’alumnat suma 372 estudiants d’infantil i de primària que tenen un total de 
32 mestres i professionals, dels quals 7 són noves incorporacions. A l’Escola 
Nova enguany són 273 alumnes, una mica per sota dels 297 alumnes del 
curs passat, però tenen 22 mestres, 2 més que l’anterior curs. Pel que fa a 
l’institut, els estudiants són 333, 13 més que el curs passat, de 1r a 4t d’ESO, 
que compten amb 38 professors, dels quals 17 són de nova incorporació. 

Per últim, els infants més petits que van a l’Escola Bressol Pota-Roges van 
començar el nou curs el 9 de setembre, amb un total de 67 alumnes i 8 mestres, 
i canvis també en la direcció, que ara està en mans de Carolina Palacios.

Els joves de l’institut van 
començar el curs  amb un acte 
de presentació i benvinguda de 

tots els grups al Centre Cívic 
l’Ateneu. Al centre han estrenat 

nou director, ja que l’anterior cap 
d’estudis, Fran Rodríguez, està 
aquest curs com a responsable 

de la direcció.

Durant l’estiu s’ha aprofitat per 
fer algunes obres de millora i 
reforma de les instal·lacions 
educatives. A l’Escola Nova s’ha 
substituït la caldera, els dipòsits 
i els sistemes d’aigua que van 
patir una fuita el curs passat. 
A l’Escola Santa Maria s’ha 
reparat el desguàs del gimnàs, 
diverses goteres que es patien a 
la zona d’infantil amb un repàs 
a diferents punts de la coberta 
d’infantil, i s’ha netejat la xarxa 
de conductes pluvials.
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L’Ajuntament ha regalat a l’alumnat del tres centres educatius 
del municipi, a partir de primària, un portaentrepans  per portar 
l’esmorzar a l’escola. Els infants i joves de les escoles Santa Maria i 
Nova, a més de l’institut, tenen així l’oportunitat de reduir ĺ ús dels 
embolcalls dels entrepans i generar menys residus contaminants 
com les deixalles del paper d’alumini. Amb aquestes carmanyoles  
s’intenta que els joves i infants prenguin consciència ecològica 
sobre la reutilització dels materials i cívica per produir menys 
elements que acaben a les escombraries i s’han de tractar 
posteriorment.

Portaentrepans per als alumnes

L’Ajuntament de Cervelló ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics per material escolar i llibres corresponent al curs 2019/2020, 
en l’àmbit educatiu a favor dels alumnes empadronats a Cervelló i matriculats en centres 
públics d’educació infantil, primària i secundària en règim de concurrència competitiva. 
Poden sol·licitar aquests ajuts els escolars que es trobin en una especial situació familiar 
amb necessitats socials i/o econòmiques. A més de l’empadronament al municipi i que 
l’alumne estudiï en un dels centres d’aquí, cal que es presenti la sol·licitud i la documentació 
requerida a les bases, en els terminis i la forma establerts en la convocatòria. Els beneficiaris 
no poden rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic que, 
juntament amb l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Cervelló, superi el cost de l’import escolar 
en concepte de material i llibres escolars. A més cal tenir una renda neta per membre de 
la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 
euros), excepte en els casos d’acreditació de violència de gènere, en què només es tindran 
en compte els ingressos de la víctima.

Ajuts econòmics per material 
escolar i llibres

Prevenció de 
les addiccions 
digitals en els 
infants

La preocupació dels pares i 
les mares cap a la seguretat 
dels seus fills en l’ús de les 
noves tecnologies va quedar 
ben palesa en la xerrada i el 
curs on-line que les escoles 
van organitzar el passat 
10 d’octubre a l’Ateneu. La 
Sala Tarradellas es va omplir 
per sentir els consells sobre 
prevenció de les addiccions 
digitals i la ciberseguretat. A la 
formació també es va explicar 
en què consisteix el concepte 
“vamping”, és a dir, l’alteració 
del son pel mal ús tecnològic, 
que s’ha convertit en un dels 
principals motius de fracàs 
escolar.
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Projecte “Teatre de la Castanyada”

Els alumnes de Cicle Superior de l’escola Santa Maria han estat treballant, des de l’inici de curs fins a 
la Castanyada, un projecte que ja fa anys que es realitza. Tot gira al voltant d’una obra de teatre que 

cada nivell crea, escriu i interpreta i que sempre està ambientada en la Nit de Tots Sants i en els seus 
costums. A partir d’aquesta feina, es duen a terme d’altres activitats a diferents àrees. Per exemple, 
a matemàtiques es calculen els espectadors que podran cabre a l’Ateneu, a música s’enregistren els 

sons de l’obra, a educació física es prepara la coreografia del ball que es fa al final, des de plàstica es 
realitzen els decorats… Tota aquesta feina va finalitzar el dia 31 d’octubre a la tarda, quan els nens i 

nenes de 5è i 6è van representar a l’Ateneu davant les famílies les seves obres: La boira maleïda (5è-
A), Un treball d’investigació (5è-B), L’illa dels esperits (6è-A) i Experiència paranormal (6è-B).

L’alimentació és una necessitat bàsica del nostre cos i com a 
tal, hem de vetllar perquè sigui un moment de plaer i benestar. 
A l’escola bressol disposem de cuina pròpia, on l’Edgar, el 
nostre cuiner, ens prepara cada dia un menú totalment adaptat 
i plantejat a les necessitats dels infants. Aquest mes, hem 
rebut el distintiu de la Marca Cuina Catalana, un segell que 
garanteix que els menús tenen un elevat nombre de plats de 
cuina catalana tradicional i actual, amb receptes del patrimoni 
culinari català. També premia que s’utilitzin el màxim de 
productes de proximitat i de temporada, fet que contribueix 
a la preservació dels productes autòctons. Aquest distintiu 
és atorgat per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica.

L’escola bressol
Pota-Roges, premiada 
per potenciar la cuina 
catalana



Al mes de setembre ha tornat la 
Jugatecambiental al parc de la Timba en 
la seva edició de tardor, amb activitats 
relacionades amb el medi ambient, la natura 
i la sostenibilitat. El projecte, que es va posar 
en marxa l’any passat, s’ha desenvolupat 
cada diumenge fins al 17 de novembre amb 
una proposta nova gràcies a la col·laboració 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
a la integració dins de la Xarxa de Parcs  
Metropolitans. Es tracta d’un espai de joc 
i aprenentatge que es fa a l’aire lliure per 
desenvolupar activitats en família, incrementant 
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. 

Jugatecambiental
de tardor a la 
Timba
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El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial 
de l’Alzheimer amb l’objectiu de conscienciar sobre 
aquesta malaltia i recordar que cada vegada es 
manifesta més en un nombre creixent de persones a tot 
el món. A Cervelló el dia abans es va col·locar una taula 
informativa a l’exterior del Casal de la Gent Gran Josep 
Tarradellas organitzada per l’Associació de familiars de 
malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat per recollir fons 
i difondre diversos aspectes d’aquesta demència. I el 3 
d’octubre es va projectar una sessió de cinefòrum amb 
la pel·lícula Quédate conmigo també al Casal.

Dia Mundial
de l’Alzheimer
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Castanyada al Casal
de la Gent Gran

El Casal de la Gent Gran va celebrar la 

castanyada el passat 24 d’octubre amb una 

festa a l’Ateneu, amb ball en directe, berenar i 

castanyes acabades de torrar.

El Casal de la Gent Gran Josep 
Tarradellas va presentar les activitats 
del nou curs 2019-2020 en una acte 
a l’Ateneu el passat 30 de setembre, 
amb l’assistència de la regidora de Gent 
Gran, Sílvia Muñoz, i de l’alcalde, José 
Ignacio Aparicio, a més de l’actuació 
del grup Aires Nuevos de Sant Llorenç 
de Terrassa com a convidats especials. 
El Casal ofereix aquest curs diversos 
tallers i activitats com informàtica, 
gimnàstica, tallers de memòria, classes 
de repàs, tai-txi,  balls (sevillanes, 
sardanes, línia, saló i country), cant 

Nou curs al Casal de la Gent Gran
coral, escacs, manualitats i bingo, a més 
d’excursions i sortides puntuals. I des de 
mitjans de novembre cada diumenge a 

la tarda hi ha ball amb música en directe 
al Casal i ja s’ha organitzat un grup per a 
la comparsa del pròxim Carnaval.



Cervelló és un dels primers municipis on s’ha posat en marxa el servei 
d’economia verda i circular de l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest servei de suport 
té com a objectiu contribuir a la transformació del model econòmic 
metropolità per tal que les activitats econòmiques siguin compatibles 
amb els condicionants ambientals i socials. La manera de fer-ho és a 
través de la implementació de processos productius i de models de 
negoci innovadors i ambientalment sostenibles. El municipi serà un dels 
quatre primers que durà a terme l’anàlisi del seu ecosistema industrial. 
Aquest projecte permetrà caracteritzar-ne els teixits econòmics i 
analitzar la potencialitat i les oportunitats de les empreses i indústries 
per aplicar estratègies d’economia verda i circular. Si alguna empresa 
del municipi vol col·laborar directament pot posar-se en contacte amb 
el Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Els resultats 
també s’integraran en una base de dades d’àmbit metropolità, que 
permetrà generar una nova capa d’informació dels teixits econòmics 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, en la mesura que l’increment 
d’escala contribueix a la detecció de noves oportunitats per aplicar 
aquestes estratègies. L’objectiu és completar aquesta anàlisi per a tots 
els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Cervelló rep
suport a l’economia 

verda i circular

Finalitza la 
formació del 
SLO d’enguany
Amb la càpsula formativa dedi-
cada a com trobar feina al Nadal 
el passat 24 d’octubre, l’Aula de 
Recerca de Feina del Servei Lo-
cal d’Ocupació (SLO) de l’Ajun-
tament de Cervelló ha finalitzat 
la programació de cursos per 
aquest 2019. Han estat un total 
de 6 càpsules des del mes de 
març que han tingut 57 parti-

cipants, totes persones en atur 
de llarga durada o que volien 
millorar la seva ocupabilitat. La 
formació ha tingut molt bona 
acollida i valoració, tant dels 
participants com de la organit-
zació. Els cursos  s’imparteixen 
de forma gratuïta de la mà d’es-
pecialistes en cada matèria i du-
rant l’any han tractat temes com 
la recerca de feina en Infojobs, 
l’elaboració de currículums, el 
funcionament d’eines com l’Ele-
vator pitch, la formació adreçada 
a dones més grans de 45 anys 
i com trobar feina en períodes 
específics com l’estiu o el Nadal. 

Visita a l’empresa 
cosmètica Martiderm
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L’empresa Martiderm de Cervelló va rebre el passat 31 
d’octubre la visita de la consellera d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, i de 
l’alcalde, José Ignacio Aparicio i la primera tinenta 
d’alcalde, Cristina Martínez. Les autoritats, convidades 
pels propietaris, van fer una visita per les instal·lacions i 
per la zona de producció d’aquesta empresa de cosmètics 
especialitzada en productes antiedat. MartiDerm va néixer 
com a empresa especialitzada en dermatologia el 1997 
a partir de la farmàcia de la família Martí Tor que obria 
el 1952 a Barcelona.  L’any 2015 van decidir llançar-se al 
mercat exterior i, des de llavors, el pes de les exportacions 
en el negoci ja representa més de la meitat de la seva  
facturació. Ubicada al Parc empresarial de Cervelló des 
de l’any 2017 en una superfície de més de 7000 metres 
quadrats distribuïts en quatre plantes, actualment ocupa 
més de 200 treballadors i comercialitza els seus productes 
en més de 30 països.
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Cervelló ha tornat a reivindicar un any més els Drets dels 
Infants, incidint especialment en el dret al lleure dels petits. 
Enguany es commemoren els 30 anys de la Declaració 
Universal dels Drets de la Infància. Cada any per aquestes 
dates, l’Esplai el Raconet ens recorda que el lleure, l’educació i 
la cultura són drets fonamentals que han d’estar presents en 
la vida de tots els nens i nenes. I així ho van fer el passat 16 
de novembre amb una festa a la plaça de la Biblioteca amb 
animació i jocs tradicionals.

L’entitat de geganters i grallers de Cervelló, juntament 
amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament, inicia un nou 
projecte amb molt de ritme. S’està creant una batucada 
que esdevindrà una secció independent a la colla, oberta a 
tothom. 
Per poder participar no fa falta que tinguis experiència 
musical. Els requisits necessaris per formar-ne part són tenir 
més de 12 anys, ganes de passar-ho bé i conèixer gent nova i 
molt de ritme.
Si t’interessa i vols portar el ritme amb ells, posa’t en contacte 
amb la Marta (638266534) i en Sandro (625377089) i ells 
t’informaran amb més detall de tot el projecte.
Que el ritme no pari mai!!! batukacervello@gmail.com

BatukaCervelló... Apunta’t!Pels Drets dels Infants

Espectacular concurs de 
batucades
Amb un ambient festiu,  10 colles de batukades van omplir 
els carrers del centre del municipi el passat 17 de novembre 
amb motiu del concurs organitzat per la colla de diables els 
Encaputxats Diabòlics. La concentració i l’exhibició dels grups 
va tenir lloc a la plaça Onze de setembre, on també van estar 
presents els nostres gegants, Cento, Rosita i Guerau.
Més de 125 músics percussionistes que van posar ritme i 
animació a una plaça plena de públic.
Els guanyadors del concurs van ser els Perkutes de Canet, la 
Baketomba de Molins de Rei i els Timbalers Rojos de Sant Feliu.
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4a edició, 1100 persones inscrites, un centenar de voluntaris, una 
vintena de patrocinadors i 5 modalitats d’esport en un mateix 
matí: 8, 14 i 24 km de trail i 20 i 35 km de marxa BTT.
Són les xifres de la darrera edició de la cursa la pota-Roja que 
es va celebrar el passat 10 de novembre pels carrers, camins i 
corriols del municipi. Una edició que ha tornat a batre els rècords 
de participació, tant en nombre d’inscrits com en persones 
voluntàries que van col·laborar en l’esdeveniment, lliurant dorsals 
i els obsequis dels participants, repartint els avituallaments o en 
els punts de control de la cursa. Les dues modalitats, les trails i la 
marxes BTT, van trepitjar les muntanyes, els paratges naturals i 
els llocs més emblemàtics del municipi, com l’entorn de l’Església 
de Santa Maria i el recinte del Castell. Tot un matí per demostrar 
el gran nivell dels competidors en un ambient d’esportivitat, bona 
harmonia i sana competitivitat que, segons els organitzadors, té 
garantida la continuïtat. De cara al 2020 ja s’ha anunciat una 
novetat: la incorporació de la distància marató a la cinquena 
Pota-Roja.

La Pota-Roja bat
rècords de participació
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Amb motiu de la Setmana Europea de l’Esport celebrada del 23 
al 29 de setembre, l’Ajuntament va organitzar una Gimcana per 
l’entorn de Cervelló que combinava l’esport amb el coneixement 
del medi que ens envolta. La participació estava oberta a 
tothom, tant a títol individual com en grup, i es va poder fer amb 
el telèfon mòbil a través de l’aplicació Eduloc360. Els jugadors 
havien de seguir una sèrie de pistes que portaven fins als llocs 
emblemàtics del municipi on es desenvolupaven les proves, 
com la zona esportiva, l’Església de Santa Maria i el recinte del 
Castell. Entre les persones participants que van resoldre totes 
les proves es van sortejar tres xecs regal per a la compra de 
material esportiu per valor de 60 euros cadascun.

Gimcana per Cervelló

Els aficionats al tir amb arc al 
bosc disposaran d’un nou espai 
d’entrenament i competició en uns 
terrenys a la zona del Lledoner, gràcies 
al conveni que l’Ajuntament ha signat 
amb els propietaris per tal d’afavorir i 
impulsar aquesta disciplina esportiva. 
Es tracta d’uns terrenys situats a la 
zona boscosa de l’Ordal, al nord-est 
de la benzinera situada davant la 
urbanització El lledoner. És una finca 
rústica de poc més de 15 hectàrees 
segons el cadastre, que reuneix els 
requisits necessaris: és adequada per 
a la pràctica de l’esport, està ubicada 
en zona forestal, té les dimensions 
mínimes i una topografia i vegetació 
adients, a més de disposar de bona 
accessibilitat per la xarxa viària. 

Pel que fa al MVP Bàsquet Cervelló, de moment 
no ha celebrat cap acte de presentació 
oficial dels seus jugadors i cos tècnic però 
han començat la temporada amb la mateixa 
empenta que sempre. Aquest any compta 
amb 115 jugadors i 8 entrenadors repartits 
en 5 equips federats: dos sèniors masculins, 
1 infantil masculí, 1 mini masculí i 1 mini 
femení, a més d’un sènior femení que juga 
una lliga associativa i dos equips de formació 
de l’escola de bàsquet. La presidència del Club 
està en mans de Natalia Romera.

Nou espai pel tir 
amb arc al bosc

Arrenca el bàsquet amb 5 equips

Els propietaris i l’alcalde van signar el conveni de 

cessió dels terrenys el passat 11 de novembre, 

davant del president del Club de Tir amb Arc.

El Club de Rugby Cervelló va fer la presentació oficial dels 
equips en un acte el passat 16 de novembre al camp d’esports 
municipal, en el qual de nou es va poder sentir l’himne de 
l’entitat que anima els nostres “cérvols” en els partits. 
82 jugadors i jugadores i 12 entrenadors i monitors són la 
seva targeta de presentació, amb equips en categories 
federades sub18, sub16 i sub14. La resta són els membres de 

la “CervolEscola”, on entrenen i celebren amistosos i trobades 
escolars no competitives. El seu president és Juliol Teruel. El 
Club va  començar al setembre la tercera temporada amb 
l’inici de la “CervolEscola” i les  jornades de portes obertes 
que van fer durant tot el mes per donar a conèixer aquest 
esport i els seus valors, especialment entre els infants i joves 
de 5 a 17 anys.

El rugbi arrenca temporada amb himne propi
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Les entitats esportives presenten el seus jugadors i cossos tècnics en actes públics
Les entitats i clubs esportius de Cervelló també han començat la nova temporada al setembre després de l’estiu, amb els en-
trenaments i els partits disputats els caps de setmana. Alguns han fet presentacions oficials dels jugadors de cada categoria 
i del cos tècnic i d’altres ho faran en breu.

Nova temporada esportiva 2019-2020

Abans de la presentació del 19 d’octubre a la 
tarda, la Penya Blaugrana de Cervelló va rebre a 
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) pel matí. L’ABJ 
celebra prop de quatre triangulars de l’equip +55 
durant tota la temporada i la van començar al 
nostre municipi, on la Penya Blaugrana, que és 
sòcia d’honor, va rebre amb els braços oberts 
als exjugadors de més de 55 anys. La jornada va 
començar amb el servei d’honor de l’alcalde per 
obrir els partits del triangular i va comptar amb 
la participació de 30 nens de l’escola de futbol 
de Cervelló.

Triangular dels veterans del Barça

El Club Futsal va presentar els equips de la nova temporada el passat 25 d’octubre en un acte al Pavelló municipal Xavier Ba-
llber. Per aquest any compta amb 14 equips (12 federats): 2 alevins, 3 infantils, 2 cadets, 2 juvenils masculins, 1 juvenil femení, 
3 sèniors masculins, 1 sènior femení i els equips no federats de veterans i veteranes. En total son més de 180 esportistes amb 
un equip tècnic de 25 entrenadors i entrenadores. L’equip Cadet A disputarà la temporada a Primera Divisió, sent l’equip amb 
més categoria de la base. Cal destacar que amb els tres Sèniors Masculins es tindrà un equip a Primera, Segona i Tercera 
catalana. El Sènior Femení també disputarà l’any a Primera Divisió territorial. Els projectes de veterans i veteranes segueixen 
amb els seus respectius equips per donar un espai de joc als homes i dones del nostre municipi que volen practicar aquest 
esport. La Junta Directiva del club continuarà estant liderada pel president, Edgar Brun.

Aquesta temporada, la Penya Blaugrana i el CD Cervelló han anat de la mà a l’hora de presentar qui defensarà els seus colors 
durant els pròxims mesos. Els dos clubs van celebrar una gran festa conjunta el passat 19 d’octubre al camp d’esports munici-
pal. La Penya Blaugrana compta aquest any amb 7 equips: un formatiu-Promeses, un escolar-Prebenjamí, 5 federats-Benjamí, 
Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil. En total, més de 110 jugadors i 14 tècnics que els dirigiran sota la presidència del Club d’Andrés 
Castillo. Pel que fa al Club Deportiu Cervelló, han presentat dos equips, els veterans i l’Amateur. L’amateur juga aquesta tem-
porada federat a Quarta catalana i els veterans juguen una lliga associativa. En total compten amb més de 45 jugadors i 4 
tècnics i el seu president continua sent Pere Ballber.
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El nou impost metropolità

Bona gestió econòmica
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Aquestes últimes setmanes molts ens heu vingut 
amb preguntes sobre el nou impost anual de l’Àrea 
Metropolitana (AMB).
El passat mes de març, setmanes abans de les eleccions 
municipals, s’anunciava en aquesta revista que Cervelló 
formava part dels 18 municipis de la segona corona 
on es reduirien els preus del transport públic. Però, 
curiosament, en aquell moment el govern municipal, 
liderat pel PSC-M’estimo Cervelló, no va ser prou honest 
per informar a la ciutadania que aquesta mesura tenia una 
contrapartida, un nou impost que pagarem directament 
els ciutadans de Cervelló.
Des d’ERC considerem que aquest nou tribut no ofereix 
la possibilitat de demanar bonificacions per a famílies 
amb pocs recursos, i que a Cervelló no tenim els mateixos 
serveis de transport públic que tenen altres municipis 

(tren, tramvia, metro...), l’Ajuntament ha de lluitar per a 
que sigui just i assequible per a tothom.
Malauradament ens trobem amb un govern que no dona 
respostes a la gent, molts veïns i veïnes han acudit a 
demanar informació a l’Ajuntament i no han rebut cap 
resposta, i que a més, no es mou per trobar una solució, 
com per exemple, fer una rebaixa a l’IBI, en comptes 
d’apujar-lo novament, o que l’Ajuntament faci una 
aportació a l’AMB per així rebaixar el tribut als veïns, com 
ha fet Sant Cugat.
Estem treballant per aconseguir un tribut just i social, 
i per tal d’ajudar als ciutadans a pagar el nou impost 
proposarem al ple una rebaixa dels impostos de Cervelló 
que compensi aquest tribut i que l’Ajuntament faci una 
aportació directa a l’AMB rebaixant la càrrega econòmica 
als cervellonins/es.

Estimats/des veïns/nes de Cervelló. 
Ja han transcorregut cinc mesos des de la constitució 
del nou Ajuntament, i com a regidor del govern us puc 
ben assegurar que a Cervelló hi ha molta feina per fer. 
Aquests darrers mesos han estat molt complicats de-
gut al gran grau d’incivisme que patim al municipi. 
Ciutadans Cervelló està al càrrec de les regidories d’Es-
pai Públic i Civisme; Llicències i Disciplina Urbanística; i 
Serveis municipals de recollida selectiva, Sanitat, Salu-
britat i Benestar Animal. Des d’aquesta regidoria hem 
pogut constatar que molts veïns del municipi abando-
nen les escombraries fora dels contenidors, provocant 
autèntiques muntanyes de deixalles que donen una 
imatge absolutament negativa del nostre poble. En 
aquest sentit hem executat actuacions concretes es-
pecialment destinades a netejar aquests punts conflic-
tius, subscrivint acords específics amb l’empresa con-
tractada per a aquest servei. Iniciarem una campanya 

de civisme mitjançant la qual s’impulsaran mesures 
encaminades al bon ús de la via pública i un règim san-
cionador sobre els actes incívics i de vandalisme. 
Així mateix,  volem iniciar les converses destinades a 
signar un conveni amb l’associació protectora d’ani-
mals ASGAT del municipi, que permeti el control i el 
benestar dels animals abandonats com els salvatges 
que es recullin, aplicant un control sobre las colònies . 
Desde el gobierno me tenéis aquí para lo que necesi-
téis; no dudéis en poneros en contacto conmigo para 
cualquier gestión relacionada con los ámbitos de mis 
concejalías. 
Todos queremos un Cervelló mejor, más limpio y del 
que estemos realmente orgullosos. Un Cervelló que 
provoque la admiración, tanto de los que vivimos aquí 
como de aquellos que nos visitan.  Os animo a que utili-
céis en las redes los hastags #cervellóquégrande #cer-
vellóquègran.

S’acosta finals d’any i això implica prendre decisions 
molt importants pel nostre municipi en matèria 
econòmica. Ben aviat aprovarem el Pressupost 2020 
on es recullen les previsions d’ingressos i de despeses 
que tindrem durant l’any vinent.
El passat mes d’octubre vam aprovar per 5è any 
consecutiu una rebaixa del tipus impositiu de l’IBI. 
Quan vam entrar al 2015 hi havia un tipus de l’1,01 i 
pel 2020 serrà d’un 0,85. Cada any ens hem trobat 
topats en aquesta rebaixa per tenir un deute i un 
Pla d’ajustament que ens ho limita i que vénen d’un 
acord adoptat per l’ajuntament en 2012 i que fins 
al 2022 no finalitzaven, però ens complau anunciar 
que en aquest exercici 2019 liquidarem aquest deute 
pendent d’1.491.204 € i el Pla que ens limita en moltes 
actuacions.
Això és fruit de la bona gestió d’aquests 4 anys. Quan 

vam començar el 2015 ens vam trobar amb un romanent 
de tresoreria (saldo en positiu) de 120.942 € i un deute 
de 3.136.754,61 €. Aquest any hem començat amb un 
romanent de 4.193.161 € i finalitzarem l’any amb un 
deute de tan sols 480.000 €. Per primera vegada en 
molts anys hem pogut utilitzar part d’aquest saldo 
en positiu per liquidar el deute més gran que tenia 
el municipi i er millorar el camp de futbol municipal 
canviant la gespa, el reg i l’enllumenat a leds (projecte 
valorat en 340.000 €).
Però tot això ho hem aconseguit sense que els serveis 
es vegin afectats, tot el contrari, hem incrementat les 
inversions, els manteniments i les infraestructures del 
municipi, les activitats culturals, lúdiques i esportives, 
entre altres, i d’una manera eficient, buscant recursos 
i subvencions en altres organismes per no incrementar 
la pressió fiscal dels cervellonins i cervellonines.
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