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7 de març · 9 h
• Cursa de bombers
 Sortida des del camp de futbol municipal
17.30 h
• Hora del conte a càrrec de Sara Genovart
 Sala Polivalent Biblioteca 

8 de març · 18 h
• Lectura del Manifest del Dia de la Dona
 Plaça de la Biblioteca
• Masterclass de zumba a càrrec de Ceraqua 
 Plaça de la Biblioteca
19 h
• Presentació del Llibre La Elegía del Verdugo de 

Clara Escajedo
 Sala Polivalent Biblioteca

9 de març · 19 h
• Rua de Carnaval
 Sortida de la rua del carrer Vidriers
• Lliurament de premis
 Pavelló municipal Xavier Ballber
23.30 h
• Ball i espectacle musical de Carnaval
 Pavelló Xavier Ballber

14 de març · 18.30 h 
• Taller de realitat virtual a càrrec de l’Associació 

Cervemakers 
 Sala Polivalent Biblioteca 

15 de març · 18.30 h
• Xerrada coneguem les nostres empreses a 

càrrec d’Angela Bedoya
 Sala Polivalent Biblioteca

16 de març · 19 h
• Estrena de l’obra de teatre ’Entre dones’ a càrrec 

de les Donatreres de l’Assocaició de Dones
 Sala del Teatre Centre Cívic l’Ateneu. 
21 h
• Sopar del Dia de la Dona de l’Associació de Dones
 Sala del Teatre Centre Cívic l’Ateneu. 

17 de març · 9 h
• Caminada a Can Pi a càrrec de Grup de Recerca 

i gaudim i Associació de veïns de Can Pi
 Sortida des de la Rambla
11 h
• Botifarrada
 A la Font de l’Hort de Can Pi

18 de març · 17 h
• Taller infantil: Univers Internet. Construïm la 

nostra Xarxa. (de 5 a 8 anys.) Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca

 Sala Polivalent Biblioteca

21 de març · 18.30 h 
• Xerrada: energia eòlica a càrrec de CerveMakers
 Sala Polivalent Biblioteca

22 de març · 19 h
• Inauguració de l’exposició de pintura d’Antonio 

León.
 Sala Polivalent Biblioteca 

23 de març · 10 h
• Curs de restauració de mobles antics a càrrec 

de l’Associació de veïns de Cervelló
 Sala Tarradellas 

24 de març · 12 h
• Presentació del llibre Ramon Bertran a càrrec 

del Grup de Recerca
• Acte de col·locació de la placa commemorativa 

de la Guerra Civil Española
 Parc de la Timba
17 h 
• Ball de la Gent Gran 
 Casal de la Gent Gran

27 de març · 18.30 h
• Inici del Programa del Voluntariat per a la 

Llengua a càrrec del Consorci de Normalització 
Lingüística

 Sala Polivalent Biblioteca

30 de març · 10 h
• Curs de restauració de mobles antics a càrrec 

de l’Associació de veïns de Cervelló
 Sala Tarradellas 
17 h
• Actuació de l’Espectacle del Xou 
 Sala del Teatre Centre Cívic l’Ateneu

31 de març · 11 h
• 7a etapa de la 99ª Volta Ciclista a Catalunya al 

seu pas per Cervelló
 c/ Major, c/ Joaquim Mensa i c/ Raval Bassons

3 d’abril · 19 h 
• Tertúlia literària  Oncle Oswald  de Roald Dalh a 

càrrec de Joan de Boer.
 Sala Polivalent Biblioteca 

4 d’abril · 17.30 h
• Hora del conte a càrrec del Cargol Barbut. 
 Sala Polivalent Biblioteca 

8 al 11 d’abril · 18 h
• Audicions musicals a càrrec de l’Aula de Música. 
 Sala Polivalent Biblioteca 

8 d’abril · 16 h
• Festa de la Primavera. Taller d’estètica i 

perruqueria
 Casal de la Gent Gran

9 d’abril · 17 h
• Festa de la Primavera. Cinema amb 50 sombras 

liberadas
 Casal de la Gent Gran

10 d’abril · 10 h
• Festa de la Primavera. Petanca
 Zona esportiva municipal
14 h
• Festa de la Primavera. Dinar amb paella
 Sala Tarradellas
16 h
• Festa de la Primavera. Coral Veus Amigues
 Sala Tarradellas

11 d’abril · 17 h
• Festa de la Primavera. Cinema a l’antiga amb 

crispetes
 Casal de la Gent Gran

12 d’abril · 17 h
• Festa de la Primavera. Actuacions del Xou
 Sala del Teatre del Centre Cívic Ateneu
18.30 h
• Presentació del llibre “Joan Torruella Urpina i el 

Club Deportiu Cervelló” de Josep Llurba a càrrec 
del Grup de Recerca

 Sala Polivalent Biblioteca.

17 d’abril · 17.30 h
• Taller infantil: Crea la teva mona! Biblioteca

 
23 d’abril · 17.30 h
• Festa de Sant Jordi
 Rambla Josep Tarradellas

24 d’abril · 19 h
• Dictat en català a càrrec de l’Ajuntament i 

Consorci de Normalització Lingüística
 Sala Polivalent BIblioteca

27 d’abril
• 30è Aniversari Saint Martin Le Beau

28 d’abril · 9 h
• Tres Tombs a càrrec del Grup Eqüestre
 Sortida des del pàrquing de l’Escola Nova

30 d’abril · 18 h
• El dia més curt. Projeccions de  curtmetratges: 

Junior Beat
 Sala Polivalent Biblioteca 

2 de maig · 17.30 h
• Hora del conte especial nadons a càrrec de Moi 

Aznar. 
 Sala Polivalent Biblioteca 

4 de maig · 10 h
• Projecte Ubuntú a càrrec de l’Associació 

Cervemakers. 
 Sala Polivalent i Sala Tarradellas del Centre Cívic 

l’Ateneu

7 de maig · 18 h
• Activitat infantil: Agafa el cabàs! a càrrec de la 

Biblioteca i AMB 
Sala Polivalent Biblioteca

9 de maig · 19 h
• Xerrada Residus, que hi ha desprès del 

contenidor a càrrec de la Biblioteca i AMB 
 Sala Polivalent Biblioteca

10 de maig · 19 h

• Inauguració de l’exposició de cerámica i pintura. 
Claire Corbin.

 Sala Polivalent Biblioteca Municipal

11 de maig · 11 h
• Fira de la cerveza artesanal a càrrec dels 

Trapelles
 Parc de la Timba

12 de maig ·
• Aplec de Sant Ponç

17 de maig ·
• Presentació del llibre de l’Antonio Asensio
 Sala Polivalent Biblioteca Municipal

18 i 19 de maig ·
• Fira de Cervelló
 Carrer Major

24 de maig · 17.30 h
• Taller d’adults:  fem melmelada! Cal inscripció 

prèvia.
 Sala Polivalent Biblioteca 

29 de maig a 2 de juny·
• Festiva Cinema Natura 2019 de Cervelló. 
 Activitats per a totes les edats al llarg de tota 

la setmana, amb exhibició de curtmetratges 
locals, pel·lícules i gala de lliurament de premis.

 Categoria especial per a curts rodats a Cervelló i 
que tinguin relació amb la natura.

 Sala del Teatre Centre Cívic l’Ateneu.

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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Necessitem que els somnis es 
treballin amb força i il·lusió... per 
convertir-los en realitat...

Cuando los sueños se hacen realidad...
Necesitamos 

que los 
sueños se 
trabajen 

con fuerza e 
ilusión... para 

convertirlos 
en realidad...

Quan els somnis es fan realitat...

Cuando entramos en el Ayuntamiento, analizamos las principales necesidades y retos que tenía nuestro pueblo. Hoy, casi 
cuatro años después, hemos visto y vemos cada día las mejoras que se están llevando a cabo en nuestros equipamientos, en 
la vía pública y en las urbanizaciones. Se han hecho y se están haciendo mejoras en la Biblioteca, con nuevos espacios para 
el patrimonio y la espeleología; en el Ateneu, donde se han solucionado temas de seguridad y ahora se mejorará el escenario; 
en la zona deportiva donde se están haciendo actuaciones en las cubiertas de las pistas, donde hemos ganado espacio para 
nuevas entidades y donde ahora mismo se está construyendo un nuevo espacio para jóvenes, con un skate y nuevas zonas 
deportivas, además de aprobar los proyectos para una nuevas pistas de petanca o una marquesina para nuestro campo 
municipal de deportes; o en nuestros equipamientos educativos, donde se han invertido cada año en mejoras sustanciales 
además de hacer una gran obra de conectividad en los diferentes espacios de la Escola Bressol, donde se ha aprobado 
también la puesta en marcha de un ascensor y donde se pondrán nuevos juegos infantiles. 
En las calles vemos también, cada día, mejoras en la eliminación de barreras arquitectónicas, con nuevas marquesinas de 
bus, nuevos pasos de cebra, ampliaciones de aceras, soterramiento de hidrantes, todo con el objetivo a largo plazo de tener 
un pueblo para las personas, más amable y más seguro.
Y damos especial relevancia a las actuaciones en las urbanizaciones, donde se está llevando a cabo un plan de apertura 
de franjas contra incendios, donde se va a iniciar un proyecto de adecuación de los cuadros eléctricos y del cambio de 
iluminación a leds, donde se están haciendo intervenciones para garantizar la accesibilidad y la seguridad, como la rotonda 
de Granja Garcia y Torre Vileta o las escaleras de la Costa de la Perdiu y, uno de los temas más importantes, donde se va a 
proceder a dar por recepcionadas prácticamente la totalidad de las urbanizaciones, lo que significará un salto adelante en un 
tema que llevaba ya demasiados años olvidado sin que nadie prestara atención.
Son muchas cosas las que se han hecho y se están haciendo gracias al buen trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento y 
a la colaboración ciudadana, y este trabajo tiene que proseguir.  Necesitamos soñar con un Cervelló mejor, todos y todas, pero 
también necesitamos que esos sueños se trabajen con fuerza e ilusión para que se conviertan en realidad. 

Quan vam entrar a l'Ajuntament, vam analitzar les principals necessitats i reptes 
que tenia el nostre poble. Avui, gairebé quatre anys després, hem vist i veiem cada 
dia les millores que s'estan duent a terme en els nostres equipaments, en la via 
pública i a les urbanitzacions. S'han fet i s'estan fent millores a la Biblioteca, amb 
nous espais per al patrimoni i l'espeleologia; a l'Ateneu, on s'han solucionat temes 
de seguretat i ara es millorarà l'escenari; a zona esportiva on s'estan fent actuacions 
en les cobertes de les pistes, on hem guanyat espai per a noves entitats i on ara 
mateix s'està construint un nou espai per a joves, amb un skate i noves zones 
esportives, a més d'aprovar els projectes per a unes millors pistes de petanca o una 
marquesina per al nostre camp municipal d'esports; o en els nostres equipaments 
educatius, on s'ha invertit cada any en millores substancials a més de fer una gran 
obra de connectivitat en els diferents espais de l'Escola Bressol, on s'ha aprovat 
també la posada en marxa d'un ascensor i on es posaran nous jocs infantils. 
Als carrers veiem també, cada dia, millores en l'eliminació de barreres 
arquitectòniques, amb noves marquesines de bus, nous passos de zebra, ampliacions 
de voreres, soterrament d'hidrants, tot amb l'objectiu a llarg termini de tenir un 
poble per a les persones, més amable i més segur.
I donem especial rellevància a les actuacions a les urbanitzacions, on s'està duent 
a terme un pla d'obertura de franges contra incendis, on s'iniciarà un projecte 
d'adequació dels quadres elèctrics i del canvi d'il·luminació a leds, on s'estan fent 
intervencions per a garantir l'accessibilitat i la seguretat, com la rotonda de Granja 
Garcia i Torre Vileta o les escales de la Costa de la Perdiu i, un dels temes més 
importants, on es procedirà a donar per recepcionades pràcticament la totalitat de 
les urbanitzacions, la qual cosa significarà un salt endavant en un tema que portava 
ja massa anys oblidat sense que ningú fes res.
Són moltes coses les que s'han fet i s'estan fent gràcies al bon treball dels treballadors 
de l'Ajuntament i a la col·laboració ciutadana, i aquest treball ha de prosseguir.  
Necessitem somiar amb un Cervelló millor, tots i totes, però també necessitem que 
aquests somnis es treballin amb força i il·lusió perquè es converteixin en realitat.
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Excrements de gossos
S’han de recollir de la via pública. El pipicà 
actual s’ampliarà i es projectarà un de nou, 
però al pipicà també s’han de recollir els 
excrements. És molt important conscienciar-
nos que el carrer i les jardineres són de tots i 
totes i han d’estar nets.

Escombraries: reciclem
Hem de reciclar i posar cada cosa al contenidor 
corresponent. Se sancionarà si es deixen les 
escombraries fora del contenidor o a espais 
que no corresponen, com les papereres. Els 
cartons s’ha de plegar i no es poden deixar 
capses fora.

Recollida de mobles i esporga
Els mobles i voluminosos s’han de portar a 
la Deixalleria, igual que l’esporga. També 
es passa a recollir per casa si s’avisa amb 
antelació. Es pot trucar al 93 660 00 70. Les 
recollides es fan dilluns i dimarts. L’esporga 
s’ha de preparar en feixos.

Pintades i grafits
No es poden fer grafits ni pintades a parets o 
mobiliari urbà. Especialment en monuments 
protegits. Hem de respectar els espais 
públics. Tots i totes hem de ser responsables i 
evitar aquestes conductes incíviques que ens 
costen diners a tothom. 

Cartells a les parets
Els cartells es podran posar en els llocs 
especialment habilitats. Pròximament es 
posaran plafons d’expressió ciutadana per 
posar publicitat. Les entitats poden enviar els 
seus cartells a l’Ajuntament que els posarà al 
panell electrònic situat a la Biblioteca.

Respectar els ciclistes
S’han habilitar alguns carrers per a la 
convivència de cotxes i bicicletes de forma 
que es pugui anar a l’escola en bici. Els cotxes 
han de respectar els ciclistes. Als nuclis 
urbans només es pot circular a 30 km/h per 
gaudir d’un poble més tranquil i segur.

Civisme i convivència
Cervelló ja disposa de 
les noves ordenances 
del civisme, que 
posen l’accent en la 
contaminació visual 
(grafits i publicitat no 
autoritzada), residus 
(mal ús dels contenidors 
i mobles al carrer) i 
vol vetllar per la bona 
convivència amb els 
animals de companyia.

Dos agents cívics 
vetllaran pel 
compliment de les 
ordenances els propers 
mesos, informant 
sobre els detalls de 
les infraccions més 
importants.

Algunes coses que hem de cuidar.
Millorar el poble és cosa de tothom.

La policia sancionarà 
per no recollir els 
excrements dels gossos, 
per penjar cartells a 
espais no autoritzats i 
per fer grafits o pintades 
sense autorització.
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Les escales de la Costa de la Perdiu 
presenten des de fa molt de temps 
un estat de degradació molt elevat. 
Després dels estudis corresponents i 
de pressupostar les actuacions, que 
pujaran a 50.000 euros, s’iniciaran 
aviat les obres que suposaran la 
re pavimentació de les zones més 
deteriorades de les escales, la 
remodelació del seu enllumenat i la 
incorporació d’una barana-passamà 
d’acord amb les normatives 
d’accessibilitat.

Aprovat el projecte de millora de les escales 

L’Ajuntament de Cervelló, va aprovar 
definitivament el 17 de gener els 
“Projectes constructius de sanejament 
en baixa del nucli de Can Paulet i 
de Can Rafel, al terme municipal de 
Cervelló i iniciarà la licitació de les obres 
immediatament.
D’aquesta manera es dóna via verda 
a les obres per a instal·lar col·lectors 
d’aigües residuals que rebrà els cabals 
procedents de la xarxa de sanejament 

existent en aquestes zones i les 
transportarà fins al col·lector municipal 
més proper de la xarxa de sanejament de 
Cervelló, ja què fins al moment les aigües 
acabaven abocant-se a un pou cec o 
directament a la muntanya, i no a una 
xarxa “jeràrquicament superior”. També 
s’ha aprovat inicialment el projecte del 
col·lector de Les Rovires, amb la intenció 
de que es faci l’aprovació definitiva al ple 
municipal del mes de març.

Amb aquestes obres, que assumirà 
l’Ajuntament i altres administracions 
supramunicipals, se solucionarà un 
dèficit bàsic del sanejament d’aquestes 
urbanitzacions.
Els treballs tractaran de reduir qualsevol 
afectació al trànsit de la zona i minimitzar 
molèsties en l’entorn veïnal. Tanmateix, 
en el moment en què les obres estiguin 
contractades s’avisarà als veïns explicant 
el procés i els terminis de les obres.

2.500.000€ per a la conexió de col·lectors
a la xarxa general de sanejament

de la Costa de la Perdiu

Es farà un pla director 
d’il·luminació de 
Cervelló

L’Ajuntament ha encarregat un pla director per avaluar l’estat 
exacte de la xarxa de cablejat de tot el municipi amb la finalitat 
de poder licitar posteriorment els arranjaments necessaris i poder 
canviar tota la lluminària a leds, complint amb els paràmetres que 
marca la normativa actual.
En paral·lel es farà una contractació de forma imminent per tal 
d’iniciar els treballs de millora i posar a punt tots els quadres i 
instal·lacions elèctriques de la urbanització de Can Pi, donat el 
deteriorament que pateix.
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L’Ajuntament de Cervelló va iniciar l’any 
2015 un procés d’estudi jurídic amb la 
voluntat ferma d’assumir el manteniment i 
la conservació integral de les urbanitzacions 
on encara existien entitats de conservació i 
estaven les cessions de zones verdes fetes. 
En aquest cas, Can Rafel, El Mirador i Can 
Tres-Interclub. 
A partir de reunions amb les diferents 
entitats de conservació i assemblees de 
veïns s’explica la situació de què els veïns 
d’aquestes urbanitzacions estaven assumint 
el manteniment de les obres d’urbanització 
des de fa més de 20 anys. 
L’Ajuntament decideix, amb el seu equip tècnic 
i jurídic, i amb el suport d’informes externs, 
que està en disposició d’assumir la totalitat del 
manteniment d’aquestes urbanitzacions, i que 
es poden dissoldre les entitats de conservació, 
i per tant les urbanitzacions passen a formar 
part, amb tots els seus drets i deures, del 

municipi de Cervelló. Això suposa que els veïns 
no hauran de pagar les quotes de les entitats 
de conservació, donat que es dissoldran i que 
l’Ajuntament es farà càrrec del manteniment 
integral de les urbanitzacions, a més dels 
serveis que ja es prestaven, com són l’aigua 
potable, l’enllumenat públic, la neteja viària, 
la recollida d’escombraries, etc. 
A partir d’aquí es planificarà i detallarà 
un pla de millora per solucionar i millorar 
cada urbanització en funció de les seves 
carències i del seu estat actual. De fet 
ja s’ha fet l’anàlisi d’algunes d’aquestes 
urbanitzacions per començar a establir 
prioritats conjuntament amb els veïns. 
L’Ajuntament també instarà la dissolució de 
Santa Rosa per treballar a continuació en les 
millores bàsiques per al bon funcionament 
de tots els serveis. La intenció és que totes 
les urbanitzacions estiguin recepcionades 
en un període curt de temps.

L’Ajuntament recepciona  
diverses urbanitzacions

Can Paulet és un cas especial donat 
que té la classificació urbanística de 
sòl urbanitzable segons el Pla General 
d’Ordenació que va aprovar la comissió 
d’urbanisme de la Generalitat l’any 90. El 
camí per convertir-se en sòl urbà es va 
iniciar per la Junta de Compensació als 
anys 90 i hem reprès la seva finalització 
l’any 2016.
L’Ajuntament va fer una reunió amb 
els veïns i veïnes de la urbanització per 
explicar la situació i marcar un full de 
ruta per convertir el sòl de Can Paulet en 
urbà.
En aquest temps, com a part de les 
tasques d’una primera fase de recollida de 
documentació, s’ha aixecat un topogràfic 
actualitzat, s’ha recollit informació i 
documentació dels propietaris de les 
parcel.les en les reunions individuals 
mantingudes amb ells, i s’ha realitzat 
una fitxa individual de cada parcel·la on 
figuren les dades cadastrals i les dades de 
titularitat i càrregues, que s’han obtingut 
a través de certificacions del registre de 
la propietat.

El lliurament d’aquestes certificacions 
ha endarrerit considerablement el full 
de ruta donat que el Registre de la 
propietat ha tingut molts problemes per 
identificar en els seus llibres les més de 
350 finques registrals existents a Can 
Paulet, i ha estat molt lent en entregar-
les a l’Ajuntament. La totalitat d’aquestes 
certificacions s’han obtingut finalment 
en aquest mes de febrer de 2019.
Amb aquesta primera fase feta de 
recollida d’informació de les parcel·les, es 
procedirà a contractar abans de Setmana 
Santa l’equip necessari per preparar la 
segona fase que és redactar el projecte 
de reparcel·lació. Aquest projecte és 
necessari aprovar-lo per posar a nom de 
l’Ajuntament les cessions obligatòries de 
les zones verdes, equipament i vials, i per 
poder fer la seva inscripció al registre de 
la propietat, amb la qual cosa Can Paulet 
obtindrà la classificació de sol urbà i 
podrà recepcionar-se i obtenir llicències a 
finals d’aquest any o principis del vinent.
En paral·lel es farà la redacció del projecte 
d’urbanització per fer les millores 

necessàries que van quedar pendents 
amb els 100.000 euros que es van posar 
en el seu moment per part dels veïns.

Can Paulet, recta final per recepcionar la urbanització

Les urbanitzacions 
recepcionades  tenen dret 
als mateixos serveis que el 
nucli urbà.
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Per tal de millorar el conjunt patrimonial del castell i Santa 
Maria s’ha fet un pla director que estableix les línies d’actuació 
i les prioritats per poder recuperar i protegir les restes del 
conjunt monumental, formades per les estructures del castell 
repartides en un recinte sobirà i un recinte jussà, per un 
nucli d’hàbitat medieval ubicat al sud del castell, també per 
la necròpolis associada i finalment per l’església romànica 
de santa Maria de Cervelló i la Creu de Terme. També té per 
objectiu restaurar els diferents elements que componen el 
conjunt, per així donar-lo a conèixer i fer-lo visitable. D’aquesta 

forma, totes les intervencions futures es faran seguint un pla, 
on s’ajustaran les intervencions arqueològiques que es faran 
cada any fruit del conveni de l’Ajuntament de Cervelló amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Una de les primeres 
actuacions que es portaran a terme de forma immediata és 
la consolidació urgent de la capella del castell per evitar el 
perill de col·lapse d’aquest monument. D’aquesta actuació es 
va aprovar el 12 de febrer la memòria valorada per actuar 
amb la celeritat més gran possible. També s’estan traient els 
cables de la zona de la Creu de Terme.

El castell ja disposa d’un pla director

El local que hi ha davant l’església ha renovat 
profundament la seva façana, amb un aplacat de pedra, 
reparant d’aquesta forma una paret plena d’humitats i 
amb trossos de ciment que ja estaven a punt de caure. 
L’aplacat amb el reforç de finestres i portes amb ferro 
corten, li donen més vistositat a l’església i es valora el 
conjunt patrimonial. Aquestes obres s’han complementat 
amb una nova reixa que recollirà l’aigua que baixa per les 
escales laterals quan plou, i amb una barana per garantir 
la seguretat i l’accessibilitat dels que vénen del carrer de 
Frederic Soler Pitarra. També s’ha ampliat la vorera i s’està 
fent un nou pas de vianants per garantir la seguretat i la 
permeabilitat en aquest tram del carrer Major.

Millores al voltant del nostre patrimoni
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La millora de la via pública és un 
objectiu principal d’aquest Ajuntament, 
que pretén eliminar el màxim de 
barreres arquitectòniques i garantir la 
seguretat i l’accessibilitat en els camins 
escolars i al llarg del carrer Major, 
amb més passos de vianant, reductors 
de velocitat, reposicions de panots, 
ampliacions de voreres, etc. 
Cervelló vol aconseguir uns carrers més 
amables i amb prioritat per als vianants 
per la qual cosa s’han d’eliminar el 
màxim de barreres i alhora posar bancs 

i papereres per tenir el poble més net. 
En aquest sentit s’han finalitzat les 
actuacions a Joaquim Mensa, amb un 
pas elevat amb llums i reductors previs 
de velocitat, a més de dignificar la zona 
d’aparcament amb una vorera. 
També es farà aviat la senyalització 
horitzontal i vertical de les 

urbanitzacions de la zona sud, així com 
l’asfaltat dels punts més degradats. Al 
llarg d’aquest mes s’obrirà la rotonda 
que donarà accés a Granja Garcia i 
Torre Vileta, amb el que comporta per 
a la seguretat dels veïns.I continua 
el soterrament i control de tots els 
hidrants del municipi.

Seguretat i accessibilitat
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El nostre municipi viu en un entorn natural 
fantàstic, però que comporta un gran perill si no 
s’executen les obligatòries franges de protecció 
contra incendis. Cada any s’estan obrint 
franges, de forma que en un futur immediat 
només s’efectuarà el manteniment. Aquest any 
s’executaran els treballs a la urbanització Costa 
de la Perdiu i InterClub-Can Tres. 
Ara mateix s’estan preparant les comunicacions 
als propietaris de les parcel·les afectades per 
les franges d’aquestes dues urbanitzacions. 
També s’està redactant l’informe de licitació 
per començar el procés i demanar ofertes. 
D’aquesta forma s’hauran obert les franges de 
Can Rafel el 2015, Can Paulet i Can Pi l’any 2016, 
Santa Rosa, Torre Vileta i Granja Garcia el 2018, 
les programades enguany de Can Tres i Costa 
de la Perdiu, i les que quedaran pendents per 
al 2020 i 2021 en què estaran totes les franges 
del municipi de Cervelló obertes. 
És important el manteniment que, de moment, 
es porta a terme amb la brigada forestal que 
es reforça amb una persona més de cara a la 
campanya d’estiu.

Franges de 
protecció contra 
incendis

El 29 de gener es va aprovar el projecte bàsic i 
executiu per començar la primera fase de les 
noves pistes de petanca al carrer dels Àngels. Les 
noves instal·lacions, molt a prop de les actuals, 
comptaran amb més pistes, una millor il·luminació 
i una zona d’esbarjo per als jugadors, visitants i 
familiars. 
En una segona fase s’adequarà un nou espai 
amb més pistes i un nou accés pel carrer de Joan 
Torruella, a més de recuperar la cabana de pedra 
seca que està a l’interior del recinte.
D’aquesta forma, el Club de Petanca de Cervelló 
comptarà amb les pistes que es mereix el mateix 
club i Cervelló en general.

Cervelló comptarà amb 
noves pistes de petanca

Ampliació i millora del 
pipicà amb zona de jocs

M
òdul

prefabricat

Font

2+2 PISTES DE
PETANCA

Estructura
pedra

(existent)

2+2 PISTES DE
PETANCA

2+2 PISTES DE
PETANCA

Accés parc des de C/ Àngel

Accés C/TorruelIa
i Urpina

Rampa existent

7,9
7,9

6,4
7,9

0,5
7,9

7,92
1,89

3,915

0,5

7,9

14,9 4 2,75

14,9 4 2,57

5,2

2,4

0,5
0,5

0,5
0,9

0,5
0,5

0,5

6

2,44

7,5
0,92

2,79
5,8

16,7
7

11,49
5,5

2,51

0,5

3,46

3,5

3,2

2,4

2,41,5

ESPAI
ENTRADA

2 PISTES DE
PETANCA

·

20/12/2018 ADEQUACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL CARRER DELS ÀNGELS, PER ÀREA ESPORTIVA I D'ESBARJO.
COLANA arquitectura

PLANTA PROPOSTA E:1/300

L’Ajuntament de Cervelló, celebrat el 29 de gener, ha aprovat 
definitivament el Projecte d’ampliació de la zona d’esbarjo per a 
gossos del carrer de la Font de Can Esteve. El projecte, redactat 
a data octubre 2018, contempla ampliar l’àrea destinada al Pipicà 
existent amb la formació d’una esplanada amb desmunts i terraplens 
del sòl fins a aconseguir la màxima zona plana i talussos estables. 
D’aquesta forma es guanyarà en espai i confortabilitat pels gossos i 
els seus propietaris.
Aquesta reforma  contempla un circuit de jocs pels animals amb 
portes, murs, salts, ponts, túnels i slàloms, perquè els gossos estiguin 
en forma. 
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L’Ajuntament va aprovar al ple del mes de gener el projecte per a 
la construcció d’una marquesina al camp municipal d’esports de 
Cervelló. La marquesina cobrirà la pràctica totalitat de les grades, 
amb  un rectangle de 9 per 49 metres. L’estructura estarà formada 
per 10 pòrtics dipositats cada 5 metres, seguint les juntes del 
paviment de formigó.
D’aquesta forma, aquesta instal·lació guanyarà en qualitat, i sumarà 
una nova millora, junt amb les proteccions de les barreres, els pals 
de rugby, el canvi de la totalitat de seients de les grades o el futur 
canvi de gespa i l’estudi de nous vestidors per a més equips.
El més important, però, és la vitalitat de les entitats que fan servir 
la instal·lació i el treball que porten a terme dia a dia amb els seus 
equips transmetent els valors de l’esforç, l’amistat i el compromís.

Es farà una marquesina 
al camp municipal d’esports

S’han iniciat les obres de reordenació de 
la zona esportiva del complex Ceraqua. 
Aquesta reordenació compta amb dues 
fases. En aquesta primera la zona de la 
pista semi descoberta i el seu perímetre 
es convertirà en un parc esportiu obert 
a la ciutadania. Tindrà un skate amb 
diferents dificultats de forma que puguin 
practicar aquest esport grans i petits i 
amb diferents nivells.
També s’habilitarà els voltants de la pista, 
amb un espai per a joves, amb taules i 
wifi gratuïta, i amb un circuit d’Street 
work Out escollit directament pels joves 
practicants de Cervelló.
També en aquesta primera fase ja 

s’ha aprovat un projecte per millorar 
tot l’enllumenat de tota aquesta zona 
esportiva i s’instal·larà un plafó electrònic 
similar al de la biblioteca per informar de 
totes les activitats del poble als usuaris 
d’aquest espai.
En una segona fase, es traslladaran les 
pistes de pàdel, ampliant-les,  es farà un 
rocòdrom amb una zona oberta sense 
perill i una altra per als més professionals, 
i es crearan zones poliesportives amb un 
ús obert per a tothom.
D’aquesta forma tindrem un recinte multi 
esportiu que ens permetrà practicar 
molts esports amb instal·lacions de 
primera qualitat.

Comencen les millores de la zona esportiva

Què s’està fent?
• Skate parc
• Street work out
• Wifi gratuït
• Taules i bancs
• Parc esportiu obert
• Més accessibilitat
• Millor il·luminació

cervelló informació

L’alcalde, amb els tècnics d’Esports i 
d’Urbanisme, i l’empresa responsable 
de les obres. A sota, inici dels treballs.

Les obres s’han iniciat el mes de febrer i es preveu 
que finalitzin després de Setmana Santa.
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Cervelló ha renovat totes les marquesines de bus que estaven 
en un estat deplorable i compta amb algunes on abans no hi 
havia res excepte el pal de senyalització de la parada. Amb 
aquestes marquesines es guanya en comoditat i seguretat, 
donat que aquest model és més accessible i compta amb 
il·luminació interior i a la part de dalt. Cervelló, que va ser 
el primer municipi a instal·lar les noves marquesines de bus 
metropolità, comptarà amb una nova al Raval Bassons i s’ha 
demanat una altra per al parc empresarial, tot i que aquesta 
darrera s’està estudiant per part de Fomento, propietària de 
la carretera, donat que es necessitaria un pas de vianants i 
un semàfor. L’alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, va signar dilluns 

29 de gener, amb el vicepresident de Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, un conveni 
amb l’objectiu de garantir la continuïtat del C-Bus i traspassar 
la gestió del servei a l’AMB, que és qui té la competència.
Segons informa l’AMB, aquesta “durà a terme la nova 
licitació i contractació del servei públic del C-Bus.”, mentre 
que l’Ajuntament de Cervelló “tramitarà la continuïtat de 
l’actual prestació del servei fins a l’inici de l’activitat del nou 
adjudicatari que resulti de la licitació que farà l’AMB.”
Actualment, l’Àrea Metropolitana de Barcelona està 
desenvolupant amb l’Ajuntament un estudi de viabilitat per 
conèixer les característiques bàsiques del servei (itineraris, 
horaris, freqüències, material mòbil i equipaments) i les línies 
que la integren, per plantejar l’evolució progressiva d’aquest 
servei cap a un transport a la demanda.
D’altra banda, el conveni signat recull la possibilitat que les 
persones empadronades a Cervelló puguin accedir en un futur 
al sistema metropolità de tarifació social. 

Més marquesines de bus
per a Cervelló

Un nou conveni per 
gestionar el C-Bus

Cervelló ha entrat a formar part dels 12 municipis de la segona 
corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que des de l’1 
de gener de 2019, compten amb una tarifa metropolitana 
que els permet pagar el transport públic al preu d’una zona 
tarifària.
Tots els desplaçaments que tinguin tant l’origen com la 
destinació entre alguns dels 36 municipis que se situen a la 
primera corona, es pagaran a preu d’una zona tarifària i no 
de dues com ocorria anteriorment.
Segons informa l’AMB, la tarifa metropolitana, que es va 
aprovar el passat 24 d’octubre per l’ATM, “no suposa un canvi 
d’ubicació dels municipis en la zonificació del sistema tarifari, 
sinó que comporta una rebaixa del preu, de fins al 49%, en 
els desplaçaments entre municipis de l’AMB que pertanyen a 
zones diferents”.
La tarifa plana s’aplicarà tant als bitllets senzills com a tots 
els títols integrats de la gama ATM (excepte a la targeta T-16), 
que permeten un estalvi econòmic de més del 25% i arriba 

fins i tot al 49% en el cas de l’abonament T-10. 
A la resta de títols socials (Targeta rosa metropolitana, T-4, 
Passi pensionista i targeta de pensionista de FGC) i als altres 
títols propis dels operadors inicialment no els aplica aquesta 
mesura, tot i que s’està treballant per a poder-la implementar 
pròxima ment.
Al mateix temps, l’AMB informa que els preus dels títols de 
transport de l’any 2018 no han estat modificats i, per tant, 
les tarifes aplicables a 1r de gener de 2019 són les mateixes 
de l’any 2018. D’aquesta manera es prorroga la validesa dels 
títols integrats comprats el 2018 fins al 31 de desembre de 
2019.

La integració tarifària ja és 
una realitat al transport 
públic de Cervelló 
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Segle Nou ens ha portat a l’Ateneu la magnífica exposició de 
rostres anònims transformats com a imatges dels àngels nous. 
L’artista Gemma Nogueroles va presentar el convidat, que va 
dialogar amb Jaume Pons, president de Segle Nou, de la seva 
trajectòria i de la seva obra. En aquestes pintures Parera ha 
fet servir bàsicament la pintura a l’oli i betums sobre diferents 
superfícies, principalment el cartó i el paper però també els 
teixits, sobreposant materials i textures com a elements per a 
construir les imatges.

Rostres, de Josep Parera

El dissabte 23 de febrer l’equip de monitors i monitores de 
l’esplai El Raconet va assistir, com cada any, a la trobada sota 
el nom d’Agofede que es va celebrar a la seu central de la 
Fundació Catalana de l’esplai al Prat de Llobregat. L’Agofede 
és una trobada pensada per tots els participants de les 
diverses entitats federades, per tal d’oferir una formació i un 
espai d’interacció i comunicació vers el món del lleure. 

El Grup de Recerca ha organitzat una exposició sobre 
persones de Cervelló a Cal Badia, a partir de treball 
d’investigació i entrevistes a persones del poble. 

A més, seguint el projecte educatiu d’Encoratja’t, proposat per 
fer visible el col·lectiu LGTBI i conscienciar a tots els infants 
de la importància de la diversitat, els nens i nenes de l’esplai 
van participar en la pintada d’un banc amb els colors de la 
bandera del col·lectiu. Aquest banc va ser inaugurat el passat 
mes de novembre i el trobareu molt fàcilment a la rambla 11 
de setembre.

Un grup de persones de Cervelló, compromeses amb els qui 
més ho necessiten, van participar el 24 de febrer a la Magic 
Line, una caminada organitzada per Sant Joan de Déu.

El Raconet: formació i convicció
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Fer esport i de nit és una gran forma 
d’acomiadar l’any. 

El concurs de pessebres és una tradició
que passa de pares a fills...

La caminada solidària va ser organitzada pel 
Grup de recerca i Gaudim Cervelló.

La cavalcada és un dels moments més màgics 
del Nadal a Cervelló...

Grans i petits esperen amb il·lusió el dia de reis.

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cervelló 
UBCC va fer un sorteig entre els seus clients. Els 
Reis van ajudar a donar un ordinador portàtil, un 
patinet elèctric i una tablet.

El Pare Noel va rebre a moltíssims infants a 
l’Ateneu, que es va engalanar per l’’casió.

Els reis, aquest any, han anat  molt ben 
acompanyats...

El Pare Noel va arribar com sempre per portar 
alegria amb el seu gran trineu...

Comiat dels Pota Roges al cim del Puig Vicenç, 
un dels més alts de Cervelló.
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Tot i que fa dos mesos que ha entrat el nou any, encara podem recordar amb intensitat els bons moments 
que hem passat amb les diferents activitats que hem viscut al poble. La caminada solidària pel torrent 
Fondo, la recollida de joguines que va realitzar Redbelt, amb una jornada de defensa personal, joguines 
que va lliurar a la Creu Roja de Cervelló. La Nit Trail, cursa-caminada nocturna de 10 km per a totes les 
edats, el comiat d’any que va fer el Club de corredors Pota Roges, tot pujant el Puig Vicenç, la caminada 
nadalenca, amb naixement, cançons, dimonis i caganer! El bonic i tradicional concurs de pessebres i 
els plats forts: l’arribada de pare Noel i els reis mags, que van obtenir al balcó de l’Ajuntament les claus 
màgiques que obren totes les portes de totes les cases de Cervelló.

Cervelló,
la màgia del Nadal

El Pare Noel va rebre a moltíssims infants a 
l’Ateneu, que es va engalanar per l’’casió.

Els reis, aquest any, han anat  molt ben 
acompanyats...

Redbelt va fer una recollida de joguines solidària 
que va donar a la Creu Roja de Cervelló.

Un dimoni entremeliat ens  va sorprendre a la 
caminada de nadal...

La caminada de Nadal va finalitzar a l’església 
de Santa Maria amb un simpàtic pessebre.

El Pare Noel va arribar com sempre per portar 
alegria amb el seu gran trineu...
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La Biblioteca Municipal de Cervelló va acollir 
la xerrada ‘L’alcohol, amic o enemic?’, que 
impartirà el Dr. Pere Larrosa, organitzada per 
l’entitat Segle Nou.

A l’entrada de la Biblioteca s’ha pogut gaudir d’una 
exposició de cartells de cinema de Marià Sala.

Davant la pregunta ‘Qui eren els meus 
avantpassats?’, l’historiador i membre de la 
Societat Catalana de Genealogia, Francesc Xavier 
Depares, ens va ensenyar recursos per poder 
realitzar una genealogia de manera correcta i 
ordenada que ens permeti conèixer l’origen i 
successió de les famílies.

Eix Social va organitzar la jornada 
“L’hort ecològic a Cervelló: Coneguem 
les nostres possibilitats” 
L’activitat forma part del projecte De 
l’hort a la biblioteca, iniciat per la 
Xarxa de Biblioteques Municipals i el 
Parc Agrari del Baix Llobregat.

Dijous 14, es va fer la xerrada La història de la 
nostra carretera, a càrrec de M.Teresa Navas Ferrer, 
doctora en Geografia i professora de la UPC, i per 
l’altra, el Francesc Ollé que va presentar el seu llibre 
Del Port d’Ordal al Pont del Llobregat.
Divendres 15 Xavier Albertí, director artístic del 
Teatre Nacional de Catalunya  va fer un col·loqui 
sobre el poeta i dramaturg Serafí Pitarra.

Durant la Guerra Civil ambdós 
bàndols imprimeixen una 
gran quantitat de propaganda 
política en diferents formats 
per difondre els seus missatges 
entre tota la població. Ricard 
Martí, ens va parlar sobre 
aquest tema amb la xerrada La 
propaganda impresa durant la 
Guerra Civil.

El jove barber de Sevilla és una 
reducció d’El barber de Sevilla, una 
òpera còmica o buffa del compositor 
italià Gioachino Rossini. La biblioteca 
va organitzar un taller per facilitar a 
les famílies amb infants a partir de 
6 anys, una guia didàctica que els 
permeti seguir i entendre millor la 
trama de l’espectacle.  

La Biblioteca municipal,
la gran fàbrica de cultura de Cervelló

L’Iran, l’antiga Pèrsia és el nom 
de la xerrada que l’Antonio 
Monforte va impartir el divendres 
1 de febrer, a les 18.30 hores, a 
la Sala Polivalent de la Biblioteca 
Municipal de Cervelló.

La Biblioteca ha començat l’any 2019 amb la mateixa força 
que va deixar enrere el 2017, amb tota una planificació 
d’activitats que enguany giren entorn de les “Cultures del 
món” com a eix principal.
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Aquests comerços asseguren l’ús social del català amb la 
clientela que opti per la nostra llengua
L’Oficina de Català de Cervelló, del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, ha ofert en els darrers dos mesos 
a diversos comerços d’aquesta vila del Baix Llobregat la 
possibilitat de ser un punt de pràctica del català oral.
Punt-Llibre Llibreria Papereria i Punt-Llibre Estanc havien 
estat l’any passat els dos primers  establiments adherits 
al Voluntariat per la llengua com a establiment comercial 
col·laborador, un programa que pretén estendre l’ús social del 
català al món socioeconòmic. 
Aquest any s’hi han adherit els comerços de Cervelló següents: 
Tallers Miquel Sala, TTDisseny Gràfiques i papereria, Visa 
Instal·lacions Cervelló, L’eina 27 Ferreteria, Graner, Òptica 
Vilosa, Calçats Elvira Sala, Sarret Fotògraf, Ana Fruiteria i la 

perruqueria Blonde.
Gràcies a aquesta bona acollida, Cervelló compta ara amb 
12 espais fora de l’àmbit acadèmic on poder practicar el 
català. A més, amb aquestes adhesions, els comerciants es 
comprometen a atendre en català les parelles lingüístiques i 
totes les persones que vagin als seus establiments.
El Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller, que 
engloba 12 poblacions del Baix Llobregat centre i nord més 
Castellbisbal (Vallès Occidental), compta actualment amb una 
xarxa de 636 establiments comercials que s’han anat adherint 
al programa VxL des de l’any 2007, amb la finalitat de garantir 
un espai d’ús quotidià de la llengua catalana a totes les 
persones que l’estan aprenent o que el volen practicar. A tot 
Catalunya, n’hi ha més de 3.500, que es poden consultar al 
web www.vxl.cat/establiments.   

12 comerços adherits al 
Voluntariat per la llengua

Per veu de Segle Nou, Cervelló va 
renovar els seus vots amb Sant 
Sebastià. 163 anys després que una 
pesta de còlera arribés al municipi 
i el poble demanés protecció a 
Sant Sebastià, es va renovar la 
promesa de mantenir la súplica i 
l’acció de gràcies al sant per la seva 
intercessió contra la malaltia.

La Germandat 
de Sant Sebastià
renova els vots

El passat 14 de desembre, la 
Biblioteca Municipal de Cervelló va 
celebrar la gran festa de cloenda 
del concurs dels Súperlectors 
2018, el qual va comptar amb una 
quarantena de participants de 
diferents edats. 
Els petits usuaris de la biblioteca 
que més llibres van llegir durant 
el període del concurs van rebre 
un obsequi. Posteriorment es 
va celebrar un berenar a la Sala 
Tarradellas per a totes i tots els 
participants. 

Super lectors de Cervelló 



El dia Internacional de les Dones 
acollirà diverses activitats i arriba 
amb una nova tècnica d’Igualtat a 
l’Ajuntament de Cervelló i una nova 
ubicació per al Servei Municipal 
d’Atenció Psicològica.

Divendres 8 de març
18 hores. Lectura de manifest 
institucional a la Plaça de la Biblioteca.
De 18 a 19 hores Masterclass de 
Zumba a la Plaça de la Biblioteca.
19 hores. Presentació del llibre: “Solo 
mira” de Clara Escajedo a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca.
Dissabte 16 de març
19 hores. Obra de teatre: “Entre 
dones”, del Grup de teatre Donatreres 
a l’Ateneu.
21 hores. Sopar de germanor de les 
dones i festa amenitzada a la Sala 
d’actes de l’Ateneu.
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L’Associació d’Agermanament amb 
Saint Martin le Beau va organitzar 
el passat 10 de febrer la tradicional 
calçotada popular que cada any es fa 
per aquestes dates. L’acte serveix per 
recollir fons per finançar les activitats 
de l’entitat al llarg de l’any.

El passat dia 20 de febrer va tenir lloc la presentació de la nova edició del 
projecte TIC Dones, a la sala de Plens de l’ajuntament.
Aquest acte va comptar amb la presència de la regidora d’Igualtat, Marian 
Herrera, i la professora del curs, la Begoña Giménez.
Els cursos estan adreçats al col·lectiu de dones interessades en millorar i 
optimitzar el seu nivell com a usuària alhora que es potencien espais virtuals on 
les dones poden manifestar-se, expressar-se i intercanviar idees i experiències.
El projecte s’estructura en 4 cursos per nivells de coneixement sobre eines 
i els recursos digitals: Curs obtenció certificats digitals (35 hores), Ús de les 
aplicacions google (25 hores), Informàtica bàsica (25 hores) i Creació d’àlbums 
digitals (15 hores).
Aquest any participen en el projecte, subvencionat al 100% per l’Ajuntament, 
43 dones del municipi. 

Calçotada de 
l’Agermanament

Presentació de la nova edició 
del projecte TIC Dones

El Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas 
ha preparat uns dies especialment 
gastronòmics, amb unes migues el 28 
de desembre i unes patates “al montón” 

amb pebre el 22 de febrer. Els dos dies el 
Casal es va omplir amb un gran ambient 
de germanor, on el ball és el final més 
esperat per tothom.

La gastronomia al Casal de la Gent Gran
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El 31 de gener es va constituir el Consell de Salut del Baix 
Llobregat, el primer Consell de Salut comarcal de tota 
Catalunya. Un Consell que mira de protegir i fomentar els 
hàbits saludables del 18% de la població catalana.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària 
celebrada el dia 17 de desembre de 2018, va aprovar  
definitivament el Reglament del Consell de Salut del Baix 
Llobregat. En conseqüència, es va procedir a publicar el text 
íntegre del referit Reglament, el dia 2 de gener del 2019 al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
És l’objecte del Consell de Salut, promoure la participació 
dels ajuntaments, amb la col·laboració dels agents socials 
i econòmics, les institucions, entitats, plataformes i 
associacions comarcals representatives i implicades en els 
aspectes relacionats amb la salut a la comarca, per recollir 
propostes pel que fa a la planificació, la gestió i l’avaluació 
dels serveis de salut a partir de la creació d’un espai estable 
de debat, a fi de contribuir a la millora de la qualitat dels 
recursos disponibles.

Constitució del Consell de 
Salut del Baix Llobregat

És un centre de dia especialitzat en l’atenció a persones amb malaltia 
d’Alzheimer o altres demències en fases inicials i moderades. Al centre, 
ubicat a Molins i amb pacients de Cervelló es porten a terme programes 
d’estimulació cognitiva multidisciplinari que té com a objectiu principal 
mantenir i millorar les capacitats dels usuaris i dels familiars cuidadors.

Animació a les Residències

Visita al centre Alois

El Casal de la Gent Gran, amb eñls seus grups de teatre i de coral 
van amenitzar les festes nadalenques a les tres residències de 
Cervelló.

L’Ajuntament de Cervelló va 
lliurar una placa a Farem 
pels seus 15 anys de treball 
continuat a través de 
tallers, excursions i festivals 
adreçats a les persones de 
la seva entitat.  

El Banc de Sang i Teixits del Baix Llobregat 
va organitzar el dijous 7 de febrer, una 
campanya de donació de sang al municipi de 
Cervelló, amb la col·laboració de les persones 
del municipi que pertanyen a l’Associació de 
Donants de sang del Baix Llobregat.

15 anys de Farem

Donants de sang que 
salven vides
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Constituït el nou Consell dels Infants

Cervelló participa de la Xarxa de senders turístics del Baix 
Llobregat, u gran projecte estratègic de comarca, el qual pretén 
fomentar els atractius turístics d’aquesta a partir dels eixos de 
senders estructurats: un eix principal, l’Eix del riu Llobregat, el 
qual anirà des de Castellar de N’Hug fins al Prat de Llobregat, 
esdevenint la futura Via Blava del Llobregat, i dues connexions 
paral·leles, l’Eix de les carenes de llevant i l’Eix de les carenes de 
ponent, que recullen els senders locals actuals (PR i SL), el GR-92, 
les vies ciclistes i camins temàtics de curt recorregut. 
En concret, al nostre municipi transcorren les dues variants de 
l’Eix de Ponent, les quals es podran fer caminant o en BTT. L’Eix de 
Ponent interior va des de Montserrat-Martorell fins a les platges 
de Castelldefels i de Gavà. Venint de Corbera de Llobregat, passarà 
pel monestir de Sant Ponç de Cervelló, la font de la Bassa de Sant 
Ponç, la cova de Coll Verdaguer, i continuarà cap a  Vallirana. L’Eix 
de Ponent va des de Castellví de Rosanes-Montserrat fins a la 
platja de Viladecans. Venint de La Palma de Cervelló, entrarà pel 

Els senders turístics del Baix 
Llobregat a Cervelló

El passat 19 de febrer es va constituir el Consell dels Infants en 
un acte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cervelló.  Format 
per membres de les dues escoles de 5è i 6è. En l’acte es van 
acomiadar els que han passat a l’institut i que van donar pas 
als nous Consellers de 5è. El Consell dels Infants 
és un espai on poden exercir, com a ciutadans 
que són, el seu dret a reflexionar, expressar la 
seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar 
al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de 
contribuir a millorar la seva vila i el seu entorn. La 
creació del Consell dels Infants es fonamenta en 
la Convenció sobre els Drets dels Infants aprovada 
per les Nacions Unides l’any 1989 i en les iniciatives 
constitucionals i autonòmiques reguladores dels 
drets de la infància. El Consell es reunirà un cop al 
mes a l’escola amb el tècnic d’educació municipal 
per treballar temes en comissions i recollir idees i 

propostes dels companys i companyes. El Plenari amb l’alcalde 
per tal d’exposar les propostes recollides se celebrarà dues 
vegades al curs i serà públic i fora de l’horari lectiu.

torrent de Can Mascaró al Grau i travessarà la vinya de Can 
Romagosa, direcció al nucli urbà de Cervelló. Continuarà per 
la riera de Cervelló cap a l’església romànica de Santa Maria 
de Cervelló i el castell de Cervelló i anirà en direcció Torrelles 
de Llobregat.

Els senders descobreixen natura i patrimoni, com 
les cabanes de pedra seca que estan catalogant i 
recuperant Gaudim Cervelló. Porten 100!!!
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Som un institut de 10!

Cervemakers ha organitzar dues edicions del taller “Munta 
la teva impressora 3D”, que es van desenvolupar a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca Municipal de Cervelló.
El taller va tenir una durada de 7 hores, repartides en dos 
dies, on es va ensenyar a muntar una impressora 3D, els 
seus components i funcionament, així com el programari per 
usar el software de tall, tot amb el suport d’especialistes en 
impressió 3D que us guiaran durant el curs.
Cervemakers obre els seus coneixements a la població amb 
diverses xerrades, algunes fetes i altres programades, sobre 
energia eòlica, compostatge, realitat virtual etc.

Impressores 3D, de la 
ma de CervemakersIoga en família, una forma

de millorar el món
Ioga en família és una activitat solidària organitzada per una 
veïna de Cervelló, María José Martín, que permet ajudar l’ONG 
Sonrisas de Bombay, una organització sense ànim de lucre que 
treballa amb les comunitats més desafavorides de la Índia. María 
José, amb lla voluntat de millorar el món amb petites accions, ha 
fet dues sessions de Ioga en família i repetirà a la propera Fira 
de Cervelló.

Del 30 de maig al 2 de juny, Cervelló celebra la segona edició 
del Festival de Cinema Natura de Cervelló. En aquesta edició, 
el festival creix, de 3 a 5 dies, incorpora sessions dedicades al 
públic jove i al més gran i implica diverses entitats del poble que 
organitzaran activitats que faran més completa l’experiència 
del festival.
Aprendre a cuidar i respectar el medi ambient i el patrimoni que 
ens envolta mitjançant l’art és la raó de ser i l’objectiu d’aquest 
Festival que es farà per segona vegada.
La difusió està garantida pel suport de l’Ajuntament de Cervelló 
que posa a disposició tots els seus mitjans i per l’acord amb els 
canals de Tv3 i Catalunya ràdio. Amb aquest suport, es donarà 
a conèixer per tot arreu, i els curts guanyadors del certamen 
tindran la possibilitat d’emetre’s per algun dels canals de la 
CCMA.
Una part important del festival és el concurs de curtmetratges. 
Qui es vulgui presentar pot fer curtmetratges de 2 a 20 minuts 
(documentals, ficció o animació) el context dels quals sigui la 
natura. 
“La natura reclama el seu espai” és l’eslògan i la filosofia 
d’aquest festival. Qualsevol gènere té cabuda (terror, drama, 
comèdia, fantasia, documentals...) però la temàtica ha de ser el 
respecte al medi ambient o la denúncia a les agressions de tota 
mena que rep el nostre entorn natural.
Els curtmetratges seleccionats per un equip de professionals 
reconeguts en el món audiovisual, s’exhibiran un cop al llarg 
del festival i, els guanyadors dels premis es tornaran a exhibir 
el dia de la gala.

En aquesta edició comptarem amb una categoria especial pels 
curts rodats a Cervelló. En total es lliuraran cinc premis: dos 
premis del jurat, dos premis del públic i un reconeixement a la 
trajectòria d’una persona vinculada amb la divulgació de valors 
mediambientals i defensa de la natura.

II Festival de Cinema Natura de Cervelló

La primera edició va ser tot un éxit
La primera edició del Festival de Cinema Natura de Cervelló va 
ser tot un èxit. Amb una mitjana de 150 espectadors per dia 
i una participació del 85% de votacions al premi del públic, 
es va consolidar com l’esdeveniment de la setmana de tot el 
municipi. 
El PREMI DEL PÚBLIC va ser per XISCA. El premi el va recollir 
Anna Ritz, 2na tinent alcalde i regidora de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Tremp, i Xavier Atance, productor executiu 
de Benecé. El va lliurar el director del Festival de Cinema Natura 
de Cervelló, Roc Checa.
El PREMI DEL JURAT va ser per CUCLI. El premi el va recollir el 
director del curtmetratge, Xavier Marrades i el van lliurar els 
membres del jurat Jaume Pons i Judit Vallverdú.
El Festival de Cinema Natura de Cervelló va reconèixer la feina 
que ha fet en Francesc Mauri per la difusió i el coneixement de 
valors ecològics, mediambientals i de sostenibilitat. El premi el 
va lliurar l’alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio.
Podeu enviar els vostres documentals al correu: 
cinemanatura@cervello.com    abans del 15 de març. 
Per a més informació podeu trucar al 607 073 512.
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Els alumnes de sisè B Els biòlegs marins han volgut 
preparar una activitat molt lúdica pels companys i 
companyes de l’escola i les famílies per tal de compartir 
tot el que han après sobre el fons marí. La classe s’ha 
convertit durant una setmana en una gàbia on s’han 
tancat un grup de tortugues caçades per un cuiner 
famós que té previst fer una recepta especial pel seu 
Menú gastronòmic. Les tortugues estan afectades 
per diferents lesions ocasionades per la contaminació 
marina i els plàstics que es troben en el mar, tal 
com van aprendre en la sortida al CRAM ( Centre de 
recuperació d’animals marins). Durant la sessió de l’ 
Escape Room s’han d’anar passant diferents proves 
amb preguntes  sobre els animals i plantes del fons 
marí, sobre la contaminació, les parts del fons marí…  i 
aconseguint les pistes per trobar la Claude la gàbia. Ha 
estat una experiència divertida, emocionant i  on  han 
après moltes coses sobre els fons marí.

L’Escola Nova fa un escape room 
sobre el fons marí

L’institut fa de la participació un dels seus 
principals valors. Els alumnes són protagonistes 
actius de la vida escolar, sobretot a les assemblees 
on poden exposar les seves idees i propostes de 
funcionament per al mateix centre i el seu projecte 
educatiu. Són moltes les activitats que fan al llarg 
de l’any obertes a la població, com ara el festival 
de nadal.

Un Institut molt participatiu

S’han fet darrerament diferents estudis i obres 
de millora als centres educatius, sobretot a 
l’Escola Santa Maria on s’ha pintat i reparat la 
marquesina de l’entrada de l’escola, s’ha revestit la 
caixa de l’ascensor, ha finalitzat les finestres dels 
lavabos, i ha canviat el paviment de les aules de 
psicomotricitat, P3 i P4.
També ś han fet estudis de diagnosi de les 
calefaccions dels diferents centres per avaluar el 
seu estat i poder actuar en conseqüència.

Millores als centres educatius
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Escola Bressol Pota-roges,
Treva en família
Les famílies de  l’EBM. Pota-roges han pogut compartir dues 
tardes de programa TREVA – Tècniques de relaxació vivencial, 
acompanyades per la Caroline Copestake. 
En aquests tallers facilitats des de la Regidoria d’Educació, les 
famílies han pogut descobrir algunes de les eines per assegurar 
una presència real en tots aquells moments que comparteixen 
amb els seus fills i les seves filles. Perquè, necessitem escoltar-nos 
els adults, calmar-nos i desestressar-nos previ a conviure amb els 
infants. 
Així, amb un gest tant senzill i sincer com “ ... Estic trista i 
t’estimo...” o “ estic enfadat i t’estimo...” estem ajudant als infants 
més petits a aprendre a gestionar les seves emocions. 

Quina societat volem construir de cara al futur? 
Quins valors hem de transmetre als nostres nens i nenes 
per fer de la Terra un món millor?
El passat 30 de gener vam celebrar a l’escola Santa 
Maria de Cervelló el dia de la Pau. Com que aquest 
curs la temàtica central és l’Àfrica, vam creure oportú 
relacionar les activitats de la jornada amb aquest tema. 
Així doncs, van venir a l’escola quatre representants 
d’ONGs  diferents (Pallassos Sense Fronteres, Mans 
Unides, Molins amb el Sàhara i Comissió d’Ajuda al 
Refugiat) que van realitzar tallers de sensibilització a 
tot l’alumnat de l’escola. Es va mostrar el mapa de les 
guerres que hi ha a l’Àfrica, es van treballar conceptes 
com ONG, conflicte armat, refugiat, asil...  Les reflexions 
que se’n van extreure van ser llegides pels mateixos 
alumnes. 
A  més a més, es van elaborar “manualitats solidàries” 
que vendrem pròximament en les diferents fires de 
Cervelló i jornades festives de l’escola. Els diners que 
aconseguirem recaptar es destinaran a un projecte 
d’una ONG que construirà una escola a Madagascar.
En una societat cada cop més individualista cal treballar 
més sovint el valor de l’empatia. 

Santa Maria de Cervelló 
per un món millor

Els alumnes de 3r de primària de l’Escola Santa Maria de Cervelló 
han visitat l’Ajuntament de Cervelló i han aprofitat per explicar-li a 
l’alcalde, José Ignacio Aparicio, les actuacions escolars que volen 
desenvolupar per ajudar l’ONG Mans Unides.
Els nens i les nenes han visitat els diferents departaments de 
l’ajuntament i han aprofitat per preguntar-li a l’alcalde tots els dubtes 
que tenien sobre la població, la forma de treballar del consistori o el 
sistema de govern. 
L’alumnat pertany a les classes d’Egipte i Madagascar, noms elegits 
en funció del tema que l’escola ha escollit per a aquest curs: Àfrica. 
És en aquest sentit on surt la idea de sumar-se al projecte de l’ONG 
per ajudar a construir una escola pels nens i nenes de Madagascar.
Els agradaria que la gent de Cervelló s’animés a col·laborar amb la 
compra de les diferents manualitats que tenen pensat elaborar per 
tal de recaptar fons que serveixin per col·laborar en aquest projecte.
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Del 2 al 7 de gener es va celebrar a Valladolid 
el CESSA 2019, Campionat d’Espanya de Selec-
cions Autonòmiques d’Handbol. Les nostres cer-
vellonines Andrea Pérez i Meritxell Cabetas van 
participar en la categoria de cadets femenina 
amb la Selecció Catalana i han portat a Cervelló 
la medalla d’or.  Andrea aconsegueix d’aquesta 
forma la seva segona medalla d’or, la primera va 
ser amb la categoria infantil al 2017.

Campiones
d’Espanya d’Handbol

Enguany hem pogut celebrar la 
participació de tres membres del 
Futsal a les seleccions comarcals 
que van disputar el campionat de 
Catalunya a Blanes els dies 8 i 9 
de desembre. Dos entrenadors i 
un jugador van estar seleccionats 
per representar el nostre municipi. 
La Rocio Muñoz i el Sergi Baruta 
van participar com a cos tècnic 
dels equips Cadet Femení i Infantil 
Masculí respectivament, així com el 
Javier Castaño va ser el porter del 
Baix Llobregat Cadet Masculí. La 
Rocio va aconseguir el subcampionat 
amb el seu equip, mentre que l’equip 
del Sergi va ser tercer i el del Javier, 
quart.

Campionat de 
Catalunya de 
Comarques de 
futbol sala

El dia 14 de desembre el Futsal va rebre una de les visites més particulars que 
es pot esperar en l’àmbit de futbol sala. La selecció japonesa de discapacitats 
auditius, es va desplaçar a la nostra vila per tal de jugar un amistós contra un 
combinat de sèniors i juvenils del club, que van gaudir d’una gran experiència. 
Aquest partit estava enquadrat en la gira per Catalunya de l’equip nipó, que es 
preparava pel mundial de futbol sala per jugadors amb discapacitat auditiva.

Diumenge 31 de març farà el seu pas pel terme 
municipal de Cervelló la setena etapa de la 99a 
edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
L’interval de pas per la localitat serà entre les 11 
i les 11.30 hores del matí, pel carrer Major, carrer 
Joaquim Mensa i carrer Raval Bassons direcció 
Vallirana.  

El passat dilluns 18 de febrer va tenir lloc al camp municipal de Cervelló un partit 
amistós de caràcter internacional entre el Cliford High School de Bristol i els cérvols 
de la categoria sub16 del Club de Rugbi Cervelló. Un partit molt intens i amb bon 
rugbi. En finalitzar el partit, va tenir lloc 
el tradicional tercer temps en el qual el 
factor predominant va ser el bon ambient 
i la bona sintonia. Finalment, el Cervelló 
va fer obsequi al club britànic d’una placa 
commemorativa amb l’escut del club així 
com d’unes samarretes per al capità del 
Cliford i el seu entrenador.

Visita de la selecció japonesa de 
discapacitats auditius

La Volta Ciclista a Catalunya 
passarà per Cervelló

Rugbi internacional a Cervelló
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Aquest mes de febrer hem pogut gaudir dels primers enfron-
taments amistosos d’un dels últims clubs en néixer a la nos-
tra vila: el Club Tenis Taula Cervelló. El dissabte dia 16, van 
convidar, per realitzar els seus primers partits amb rival fo-
raster, el club tenis taula Vilassar, amb el qual es van disputar 
diversos partits que van emplenar la sala durant tota la tar-
da, en diferents categories i tot en un ambient de germanor 
i complicitat per seguir donant vida als esports minoritaris! 
La trobada amistosa es va celebrar a les noves instal·lacions 
del club, a la zona esportiva de Ceraqua, a la planta baixa 
de l’Hotel d’entitats, on us podeu adreçar si voleu demanar 
informació sobre com participar d’aquest esport, dimarts, di-
jous i divendres a partir de les 18 hores.

Trobada del Club de Tennis Taula de Cervelló

El club de karate Kiritsu Cervelló, va organitzar dissabte 26 de gener, l’Open Cervelló 
2019 de Karate-Do, al pavelló municipal Xavier Ballber.
L’edició d’enguany ha comptat amb més de 400 inscripcions, que van des dels 4 
anys fins als 58, dels quals molts competeixen en Kata (tècnica) i Kumite (combat) 
i alguns només en una de les dues modalitats. A més, hi haurà un total de 26 clubs 
d’arreu de Catalunya com per exemple Sabadell, La Seu d’Urgell o Llívia, així com 
la participació d’un club andorrà.
Amb aquest esdeveniment el club de Karate Kiritsu Cervelló vol donar a conèixer 
les activitats que realitza l’entitat per promoure l’exercici a través del Karate-do 
Shotokan, la disciplina (tal com diu el seu nom, Kiritsu), la concentració, l’esforç, 
la competició i la seguretat en un mateix, la tradició com vehicle de superació i 
continuació, a més de la defensa personal.

Open Cervelló 2019 de Karate-Do
El passat diumenge 3 de febrer es va 
fer la presentació del Club de Rugby 
Cervelló al Camp Municipal. Es van 
presentar els equips de les categories 
sub14 i sub16 i l’Escola de Rugbi així 
com el nou equipament de la temporada 
2018-2019. L’acte va comptar amb la 
presència de representants municipals 
com ara l’alcalde de Cervelló i la regidora 
d’esports entre d’altres. Va ser un matí 
ple d’emocions en el qual l’entitat va fer 
un detall de comiat a la presidenta del 
club i es va donar a conèixer el nom del 
nou president de l’entitat. Hi va haver 
també  detalls per als col·laboradors 
i spònsors  i un vermut per als socis i 
simpatitzants. 

Presentació 
equips Rugbi

El nostre complex esportiu municipal creix! I creix tant en instal·lacions 
com en nombre d’entitats i esportistes que el fan servir! A aquest èxit 
contribuirà la nova sala d’activitats que es va inaugurar el passat 14 
de desembre, i que resta ubicada a la planta baixa de l’hotel d’entitats 
de l’espai poliesportiu municipal. Aquesta sala serà la nova casa de les 
entitats Club Kiritsu Karate i Club Tennis Taula Cervelló, dotant-les així 
d’un nou espai per a potenciar les seves practiques esportives.

Nou espai Karate i Tennis Taula
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i n f o r m a c i ó  d e l s 
g r u p s  m u n i c i p a l s 

d e  c e r v e l l ó

Tribuna Política

Isabel
Belmonte

Es momento de hacer 
balance, reflexión y 
enfocar la mirada hacia los
próximos años 2019-2023
BALANCE: Han sido cuatro años de mucho 
trabajo, esfuerzo, ilusiones y desilusiones. Ha 
merecido la pena haber pasado momentos di-
fíciles dentro del consistorio. Como resultado 
exitoso y participativo, logramos paralizar la 
ampliación de una cantera que hubiese tenido 
efectos irreparables medioambientales y para 
la salud de las personas. Si no hubiéramos 
estado dentro del gobierno, esto, no hubiera 
sido posible. PSC y CIU sumaban los votos ne-
cesarios para hacer la ampliación y PODEMOS 
CERVELLÓ, la paralizó gracias al resultado de 
la consulta ciudadana con un rotundo NO, a la 
ampliación. Esto con una sola regidora. Ima-
ginaros si hubiésemos tenido dos o tres más, 
o la alcaldía. Os puedo asegurar que haría-
mos de Cervelló un referente social, cultural, 
medioambiental, habitacional, educacional 
y digno de nuestra población. Me apena no 
haber podido estar más tiempo, realizando 
cambios reales en beneficio de nuestro muni-
cipio. No pudo ser, por el engaño al que fuimos 
sometidos por parte de PSC, que dio entrada 
al gobierno a CIU por la puerta de atrás. Las 
personas que realmente no tenemos ninguna 
duda de que queremos a nuestro pueblo, sa-
bemos que esto no benefició en nada a Cerve-
lló y fue un gran paso atrás. 

REFLEXIÓN: Vienen días de promesas por 
parte de todos los partidos políticos. Es mo-
mento de no olvidar, evaluar y poner nota a 
los hechos pasados  y no a las promesas fu-
turas. 

ENFOQUE: Nuestra visión es un Cervelló 
lleno de posibilidades por las que hay que 
trabajar. Hay mucho por hacer y para eso se 
necesita mucha gente, que apoye tanto des-
de dentro como desde fuera. Nosotras a dife-
rencia del resto de los partidos, las decisiones 
importantes las tomamos con la ciudadanía, 
de forma participativa. Ven y participa. Nos 
reunimos todos los miércoles a las 19h en el 
Ateneu. podemoscervello@gmail.com

PODEMOS CERVELLÓ, continuará trabajan-
do por un Cervelló más justo y digno y por los 
derechos de nuestras vecinas y vecinos.

Portem Cervelló                    
un pas més enllà
Que tots volem el millor per a Cervelló 
és un fet tinguem les conviccions que 
tinguem, i que tots ens l’estimem també 
(la pregunta seria fins i tot insultant), 
però la clau és realment tenir un projecte 
per portar el nostre poble un pas més 
enllà, i fer-lo des de ferms valors.
A Cervelló li cal un projecte de municipi 
que aposti per projectes ben pensats 
i dissenyats, evitant obres de darrera 
hora que l’únic que evidencien és manca 
de previsió i planificació.
Cervelló ha de fer un pas més enllà i 
apostar pels seus grans potencials.
La natura ha de ser l’element central del 
municipi, perquè justament és la natura 
la que ens envolta, ens protegeix i millora 
la nostra qualitat de vida.
El patrimoni ens singularitza, i ben 
potenciat permetrà posar Cervelló al 
mapa.
Però l’eix central han de ser els veïns i 
veïnes de Cervelló, perquè hem d’estar 
al seu servei, pensant en ells i fent-ho 
amb ells, escoltant-los, empatitzant 
malgrat que no pensin com tu, i per 
tant, no sancionant-los per penjar llaços 
grocs. O mostrant empatia amb els 
presos polítics que aquests darrers dies 
afronten moments molt complexos per a 
ells, les seves famílies, i per a molts veïns 
del municipi que se senten representats 
pels mateixos. 
Perquè quan el PSC-M’estimo Cervelló 
s’ha negat a aprovar qualsevol de les 
declaracions en suport dels presos polítics 
que hem presentat, declaracions que 
justament no parlaven d’independència 
ni de cap posicionament ideològic, el 
que estava fent era menysprear la gent 
de Cervelló que algun cop ha votat a 
aquests polítics injustament encausats.
El Cervelló del demà només serà si els 
seus governants tenen el valor de tenir 
valors.

Josep Ramon
Mut

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.

Servei Local 
d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació ofereix 
informació, assessorament i suport a 
aquelles persones que estan buscant 
feina, i dóna suport a les empreses 
i persones empresàries en la gestió 
d’ofertes de treball.
L’Aula de Recerca de Feina és un servei 
que posa a l’abast de les persones 
del municipi que estan buscant feina 
diferents recursos materials, així com el 
suport tècnic necessari. 

Per a més informació: 

   Aula de Recerca de Feina 
   Servei Local d’Ocupació de Cervelló 

   Tel. 93 660 00 70 
   crvl.ocupacio@cervello.cat

RECOLLIDA DE RESIDUS

MOBLES I ESTRIS VELLS

RESTES VEGETALS O PODA

DEIXALLERIA

Dilluns al matí 

Dimarts al matí 

(Cal deixar-los en la façana de 
l’immoble la nit anterior) 

(Cal deixar-los en la façana de 
l’immoble la nit anterior) 

QUANTITAT MÀXIMA:
4 feixos o bosses industrials ben 
lligats
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D’octubre a maig
MATÍ (de 9 a 13 hores)
dimarts i dissabtes
TARDES  (de 16 a 19 hores)
de dimecres a dissabte
��������������������������

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

Recollida de mobles 93 660 00 70

Tot el que vols saber...
www.cervello.cat

cervello.ajuntament



4 años de Cs Cervelló.
Llega la recta final de la legislatura, 
los primeros 4 años que Cs tiene 
representación en este consistorio. El 
único partido que defiende la igualdad 
de todos los españoles. Cs ha conseguido 
desde la oposición grandes logros para 
la mejora del municipio y sus vecinos, 
a pesar de un partido socialista que 
acaba la legislatura pactando con los 
separatistas e incumpliendo varios 
acuerdos con Cs como es la instalación 
de cámaras de videovigilancia para una 
mejor seguridad de todos los vecinos. 
Hoy quiero agradecer todo el trabajo de 
mis compañeros y vecinos que han estado 
trabajando por este proyecto, también 
quiero anunciar que no repetiré como 
candidato a la alcaldía de las próximas 
elecciones del mes de mayo. Ha sido 
un placer representar a mis vecinos de 
Cervelló durante estos años. No dudéis 
que seguiré trabajando por este proyecto 
con la ilusión del primer día, pero debo dar 
un paso al lado y ceder el testigo a otros 
compañeros, los cuales estoy convencido 
que seguirán defendiendo los intereses 
de nuestro municipio y sus vecinos.

AHORA SÍ, Ciudadanos. AHORA SÍ, 
Cervelló 

Luis
Díaz

Apoderament de les dones
Per empoderament de les dones em re-
fereixo al procés pel qual les dones, es-
tan en desavantatge per les barreres 
estructurals de gènere, adquireixen o re-
forcen les seves capacitats, estratègies i 
protagonisme, tant individualment com 
col·lectiu, per assolir una vida autònoma 
en la qual puguin participar , en termes 
d’igualtat, en l’accés als recursos, al reco-
neixement i la presa de decisions tant en 
la vida personal i social.

És per això que l’empoderament és ne-
cessari perquè les dones adquireixin o re-
forcin les seves capacitats, impulsant així 
la igualtat de gènere.

Hem de promoure l’educació, la formació 
i el desenvolupament personal i professi-
onal de les dones.
Hem de contribuir a l’autoestima i confi-
ança de les dones.

Promocionar la participació social i activa 
de les dones amb discapacitat i, d’aques-
ta manera, caminar cap a igualtat real.

Promoció de la participació activa de les 
dones en el nostre poble.

Convido a tots i totes a prendre conscièn-
cia sobre la importància i la urgència de 
sumar energies per buscar una societat 
amb igualtat de gènere, perquè això és 
un moviment per part de tots.

Per la meva banda, seguir treballant de 
manera conjunta ama la resta de depar-
taments (Educació, Esports, Bienestar 
Social, promovió económica, etc.) per tal 
d’impulsar la transversalitat de genere en 
el disseny de les politiquees publiques a 
l’àmbit local.

Us esperem a tots i totes la setmana del 
proper 8 de març amb diferents actes ce-
lebrant el Dia Internacional de les Dones.
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Cristina
Martínez

Si t’estimes Cervelló, 
José Ignacio Aparicio
El passat 5 de febrer vam celebrar una 
assemblea extraordinària per escollir qui 
serà el nostre cap de llista a les pròximes 
eleccions municipals del mes de maig, 
per escollir a la persona que volem que 
ens representi, lluiti i vetlli pels interessos 
de tots els cervellonins i cervellonines 
durant els 4 anys que vénen, i sabeu què?, 
no vam tenir cap dubte, per unanimitat va 
ser escollit com a candidat a l’alcaldia de 
Cervelló, el nostre company i actualment 
alcalde el José Ignacio Aparicio.

Un alcalde que participa i va a tots els 
actes, siguin organitzats per l’Ajuntament 
o per les entitats del poble, i no només fa 
acte de presència, es queda fins al final i 
ajuda a recollir si cal.

És una persona que ś estima Cervelló i 
dedica gran part de la seva vida, per no 
dir tota, a intentar millorar-lo i sempre 
amb un somriure, optimisme, alegria i 
sense esperar res a canvi.

Durant aquests 4 anys, ens ha ensenyat 
a no perdre la il·lusió i l’entusiasme, a 
treballar de valent, perquè les coses es 
fan bé o no es fan (i amb ell s’acaben fent).

Però sobretot ens ha ensenyat que cada 
vegada que una veïna o veí ens féu arribar 
un problema, queixa o suggeriment és un 
regal, un regal que ens doneu i així tenir 
l’oportunitat d’ajudar-vos en la mesura 
del possible, que per això estem aquí, per 
servir al poble.

Un poble que es coneix i ha recorregut 
de principi a fi, amb les seves 15 
urbanitzacions i quilòmetres i quilòmetres 
de muntanya que ens envolten. Qui 
el coneix personalment sap que és un 
amant de la naturalesa, de les muntanyes 
i corre en elles. Ens ha fet arribar a llocs 
que ni jo, que he nascut aquí, coneixia.

Marian
Herrera




