
DESEMBRE 2020

Tornen a 
casa...

La capella del castell, 
reconstruïda.



Diumenge 13 de desembre
18 hores
• Cinema Joker.  Cal cita prèvia a www.

cervello.cat. Donatiu per la Marató de 
TV3. Sala d’actes Centre Cívic l’Ateneu.

Divendres 18 de desembre
De 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als elfs del Pare 

Noel a la Plaça de la Biblioteca.

Dissabte 19 de desembre
D’11 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als elfs del Pare 

Noel i guarniment de l’arbre de Nadal.

18 hores
• Cinema El Grinch. Cal cita prèvia a 
   www.cervello.cat.
 Sala d’actes del Centre Cívic l’Ateneu.

Diumenge 20 de desembre
De 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als elfs del Pare 

Noel a la Plaça de la Biblioteca.

18 hores
• Representació del conte La Berta sense 

por. Cal cita prèvia a www.cervello.cat.
 Sala d’actes del Centre Cívic l’Ateneu.

Dissabte 2 de gener
D’11 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als patges reials
 Plaça de l’Ateneu.

Diumenge 3 de gener
D’11 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als patges reials
 Plaça de l’Ateneu.

Dilluns 4 de gener
D’11 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als patges reials
 Plaça de l’Ateneu.
17 hores
• Cinema infantil Abominable. Cal cita  

prèvia a www.cervello.cat.
19 hores
• Missatge dels Reis (consultar la web 

municipal per poder accedir). 

19.30 hores
• Missatge dels Reis.
20 hores
• Missatge dels Reis.
20.30 hores
• Missatge dels Reis.

Dimarts 5 de gener
D’11 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
• Lliurament de la carta als patges reials
 Plaça de l’Ateneu.

17 hores.
• Cinema infantil Abominable. Cita prèvia a 

www.cervello.cat. 
19 hores
• Missatge dels Reis (consultar la web 

municipal per poder accedir). 
19.30 hores
• Missatge dels Reis.
20 hores
• Missatge dels Reis.
21 hores
• Lliurament de claus de l’alcalde als reis, 

que es podrà seguir per les xarxes socials. 
Encesa dels fanalets. 

   Tot seguit, Cervelló il·luminarà el cel.

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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Calendari 2021

Aconsegueix el calendari de Cervelló 
del 2021 a l’Ajuntaemnt i alguns 

establiments comercials. 
Bon any a tothom!

Torrent d’en Mascaró (Sector Grau)
Tel. 93 660 39 85 
Horari d’octubre a maig
Dimarts de 9 a 13 hores
De dimecres a divendres de 16 a 19 hores
Dissabtes de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores
Dilluns i diumenges tancat  

Recollida de mobles i esporga 
Cal trucar prèviament al 93 660 00 70 per sol·licitar el 
servei.
• Mobles i estris vells: recollida dilluns al matí. S’han de 

deixar la nit de diumenge a la façana de l’immoble.
• Restes vegetals i esporga: recollida dimarts al matí. Un 

màxim de 6 feixos lligats o 6 bosses industrials plenes 
deixats la nit abans.

Oberta de dilluns a divendres de 8 a 14 hores i dijous de 
17 a 20 hores
Telèfon: 93 660 00 70 - ajuntament@cervello.cat
L’OAC atén presencialment als ciutadans i gestiona les 
trameses de Correus i telemàtiques a través de l’E-tram

Quins tràmits gestiona el servei?
• Registre de les instàncies adreçades a l’Ajuntament i 

derivació al departament competent.
• Comunicacions de crema.
• Recollida de mobles i trastos vells.
• Recollida de restes vegetals i esporga.
• Queixes i incidències de l’enllumenat públic.
• Exercici dels drets relatius a la protecció de dades.

Deixalleria de Cervelló Oficina d’atenció a la 
ciutadania



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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Un any amb gestos solidaris: la 
pandèmia també ha tret el millor 
de cadascun de nosaltres...

Cervelló con optimismo, alegría i esperanza...

Un año 
con gestos 
solidarios: 

la pandemia 
también ha 

sacado lo 
mejor de 

cada uno de 
nosotros...

 Cervelló amb optimisme, 
alegria i esperança...

Ya tenemos la Navidad aquí. Las luces este año iluminan de otra manera. Las sonrisas no se acaban de ver con las 
mascarillas. El sonido de los  villancicos suena más apagado. Pero somos un pueblo fuerte que mira el futuro con 
optimismo. Nuestro comercio nos espera con cariño y con los brazos abiertos. Algunos, después de haber pasado 
una dura temporada con las restricciones. Las entidades, el deporte, la cultura... se reinventan y se adaptan para 
dar los mejores servicios y para seguir deleitándonos con sus actividades. Nuestros centros del saber, desde la 
Escola Bressol al Instituto, pasando por los colegios, aulas, academias o la Biblioteca, abren sus puertas cada día 
con entusiasmo y con seguridad. 
Ha sido un año duro y diferente, pero que también nos ha ofrecido la mejor cara y el más sentido corazón de 
muchas personas. Miremos y aplaudamos el lado más humano y solidario de todas aquellas personas, de todas 
aquellas entidades, de todos aquellos comercios y empresas que han colaborado, que han trabajado, que se han 
ofrecido... sin esperar a cambio nada más que la satisfacción de sentirse útiles y poder ayudar a las personas que 
más lo necesitan o a los sectores más apurados y desfavorecidos. Son muchos los ejemplos, y no cabrían en estas 
líneas. Así que pondré solo uno que puede representar toda la sensibilidad del Cervelló que me enamora cada día: 
la donación por parte del Casal de la Gent Gran a Cervelló Solidari del dinero que tenían destinado a las actividades 
que no han podido realizar. Un gesto sencillo. Un gesto maravilloso. Una actitud ejemplar.
Yo quiero animar a todo Cervelló a seguir esta estela. Se empieza a ver la luz al final de esta pandemia, aunque 
aún nos queda un recorrido que hemos de hacer juntos, pero también por separado... y lo hemos de hacer con 
responsabilidad, con sentido común, con solidaridad, pero también con alegría. Y los más pequeños que tengan 
la certeza de que sus cartas, llenas de ilusión, también llegarán este año y obtendrán respuesta por parte de las 
autoridades mágicas encargadas de repartir cada año regalos. 
Y que, seguro, esta vez también nos traerán esperanza de un futuro mejor.

Ja tenim el Nadal aquí. Les llums enguany il·luminen d’una altra manera. 
Els somriures no s’acaben de veure amb les màscares. El so de les nadales 
sona més apagat. Però som un poble fort que mira el futur amb optimisme. 
El nostre comerç ens espera amb afecte i amb els braços oberts. Alguns, 
després d’haver passat una dura temporada amb les restriccions. Les entitats, 
l’esport, la cultura... es reinventen i s’adapten per a donar els millors serveis 
i per a continuar delectant-nos amb les seves activitats. Els nostres centres 
del saber, des de l’Escola Bressol a l’Institut, passant pels col·legis, aules, 
acadèmies o la Biblioteca, obren les seves portes cada dia amb entusiasme 
i amb seguretat.
Ha estat un any dur i diferent, però que també ens ha ofert la millor cara i el 
més sentit cor de moltes persones. Mirem i aplaudim el costat més humà i 
solidari de totes aquelles persones, de totes aquelles entitats, de tots aquells 
comerços i empreses que han col·laborat, que han treballat, que s’han ofert... 
sense esperar a canvi res més que la satisfacció de sentir-se útils i poder 
ajudar a les persones que més ho necessiten o als sectors més apurats i 
desfavorits. Són molts els exemples, i no cabrien en aquestes línies. Així que 
posaré només un que pot representar tota la sensibilitat del Cervelló que 
m’enamora cada dia: la donació per part del Casal de la Gent Gran a Cervelló 
Solidari dels diners que tenien destinat a les activitats que no han pogut 
realitzar. Un gest senzill. Un gest meravellós. Una actitud exemplar. Jo vull 
animar a tot Cervelló a seguir aquest deixant. Es comença a veure la llum 
al final d’aquesta pandèmia, encara que encara ens queda un recorregut 
que hem de fer junts, però també per separat... i ho hem de fer amb 
responsabilitat, amb sentit comú, amb solidaritat, però també amb alegria. 
I els més petits que tinguin la certesa que les seves cartes, plenes d’il·lusió, 
també arribaran enguany i obtindran resposta per part de les autoritats 
màgiques encarregades de repartir cada any regals.
I que, segur, aquesta vegada també ens portaran esperança d’un futur millor.
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El Ple extraordinari celebrat a l’Ajunta-
ment el passat 26 d’octubre va acordar la 
reducció del tipus impositiu de l’IBI per al 
proper any 2021 amb els vots a favor de 
l’equip de govern.
El tipus impositiu és el paràmetre bàsic 
sobre el qual els ajuntaments tenen la 
potestat de fer modificacions en relació 
a l’IBI, i a Cervelló fa sis anys consecutius 
que es redueix. 
Per a l’exercici de l’any vinent estarà 
fixat en el 0,820 %, quan es tracti de 
béns urbans, cosa que suposa una re-
baixa del 3,53 %. Des del 2012, any que 

es va fer la revisió cadastral aprovada 
pel Ministeri d’Hisenda, la rebaixa del ti-
pus impositiu al nostre municipi ha estat 
d’un 32%. 
L’Ajuntament de Cervelló amb aquestes 
mesures està suavitzant, en certa mane-
ra, el fet que des de l’aprovació de la re-
visió cadastral el 2012, la base imposable 
de l’IBI es veu incrementada des d’ales-
hores i durant els 10 exercicis següents 
de forma automàtica en un 10% apro-
ximadament, en aplicació de la reducció 
que estableix l’art. 67 del Text refós de la 
Llei reguladora d’Hisendes Locals. 

Les expropiacions forçoses a les quals 
va haver de fer front l’Ajuntament el 
passat mes d’agost, per valor d’uns 
3.600.000 euros, han fet augmentar 
considerablement el deute contret 
amb entitats financeres.
El consistori havia aconseguit rebaixar 
el deute viu fins el 4% el passat 2019, 
però a causa de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (per 
un contenciós de fa molts anys), que 
ha obligat a indemnitzar en concepte 

d’expropiació forçosa, els propietaris 
d’uns terrenys, la xifra de deute s’ha 
situat en un import semblant al de 
2015.
L’Ajuntament, però, està en una bona 
situació que encara permetria més 
endeutament si fos necessari, i, en 
tot cas,  s’han continuat donant tots 
els serveis necessaris. És més, alguns 
han millorat i s’han augmentat, com la 
recollida d’escombraries o les ajudes 
socials.

El 24 de desembre de 2019, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) va publicar 
l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal 
reguladora del tribut metropolità per a 
l’exercici 2020.
Així mateix, el mes de gener de 2020 
l’AMB va notificar quins serien els criteris 
per a efectuar els càlculs dels rebuts de 
l’esmentat tribut i l’Ajuntament de Cerve-
lló va manifestar la voluntat d’acollir-se a 
la fórmula de càlcul establerta a la dispo-
sició transitòria tercera.
A l’abril, aquest consistori municipal pre-
senta un escrit davant l’AMB en què sol·li-
cita una sèrie d’aclariments al respecte, 
ja que segons les dades del padró de 
què disposava l’AMB, l’import total dels 
rebuts corresponents al 2019 per al nos-
tre municipi ascendia a 428.663,14 euros, 
i amb el nou càlcul fet per l’Ajuntament 
ascendeix a 146.523,17 euros per al 2020.
Demana també que s’apliqui amb efectes 
retroactius als rebuts de 2019.
Després d’un intercanvi de documentació 
entre les dues entitats públiques, final-
ment el mes de juliol de 2020 l’AMB va 
comunicar a l’Ajuntament que el càlcul 
se situava en els 207.782,32 euros, cosa 
que suposava una rebaixa substancial en 
l’import dels rebuts, però encara lluny dels 
càlculs que defensa l’Ajuntament com a 
correctes i ajustats a la realitat, que su-
posen la xifra esmentada de 146.523,17 
euros.
Tot i les discrepàncies expressades per 
part de l’Ajuntament, l’AMB va resoldre 
aprovar, el passat 5 d’octubre, el padró 
del tribut metropolità per a l’any 2020. 
D’aquesta manera, va donar per vàlids els 
seus càlculs i va fer constar que el termini 
de pagament voluntari comprendrà del 
30 d’octubre al 30 de desembre de 2020.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament 
de Cervelló va decidir presentar al·lega-
cions al respecte el passat dia 20 d’oc-
tubre, tot esperant una verificació dels 
càlculs per part de l’AMB. Quan aquest 
organisme faci arribar la resposta a les 
al·legacions presentades, podreu tro-
bar-ne la informació al web municipal i al 
proper butlletí.

Acord municipal per a la reducció del 
tipus impositiu de l’IBI previst per al 2021

Les expropiacions forçoses fan 
augmentar el deute viu

Cronologia 
del tribut 
metropolità 
al municipi de 
Cervelló

El Ple de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió extraordinària de 26 d’octubre, va 
aprovar la modificació de les ordenances fiscals per al 2021. 
Els canvis més destacats afecten l’IBI, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica 
i la taxa del cementiri municipal. 
Aquestes ordenances es poden consultar al portal de transparència del web 
municipal: www.cervello.cat.

Ordenances fiscals per al 2021
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L’any 2020 passarà a la història com l’any del coronavirus, 
aquest agent infecciós que ha trasbalsat les nostres vides 
de dalt a baix, alterant les rutines, els hàbits i les feines però 
sobretot, la manera de relacionar-nos socialment. 

Ha estat un any que ja va començar mogut amb l’arribada 
del temporal ocasionat per la borrasca Glòria que va causar 
estralls al patrimoni natural, als equipaments i al mobiliari urbà 
del municipi. 

Els danys van provocar una 
important despesa, més de 
340.000 euros, que no estava  
contemplada en el pressupost 
municipal i que l’Ajuntament 
va haver d’assumir de forma 
inesperada. El mateix va tornar a 
passar amb el temporal ocasionat 
per la DANA al mes d’abril. 

També a començaments d’any 
es va començar a pagar per la 
sentència sobre una expropiació 

forçosa que obliga al consistori a pagar 3.600.000 euros al 
propietari d’uns terrenys ubicats en zona verda. Tot un gerro 
d’aigua freda per a les finances locals que s’ha afrontat amb 
la petició d’un crèdit extraordinari però que condiciona la 
resta de l’activitat municipal, no només per aquest any sinó 
també en els successius exercicis. A finals del 2019, amb un Pla 
Econòmic Financer 2019-2020 acabat d’aprovar, l’Ajuntament 
tancava l’exercici amb un 4% de deute viu, un dels més baixos 

de la comarca, i començava a sanejar els comptes municipals. 
Però la bona notícia va durar tan sols uns dies, fins que es va 
conèixer la sentència. El Pressupost del 2020 ha mantingut 
la cobertura dels serveis i s’han ampliat d’altres, amb unes 
despeses encaminades a les actuacions de manteniment de 
la via pública i dels equipaments municipals, així com en les 
franges de protecció contra incendis forestals.  

També reflectia les noves licitacions per a les contractacions 
de serveis bàsics com la gestió del complex esportiu Ceraqua, 
la recollida d’escombraries, la neteja dels equipaments públics, 
l’enllumenat públic o la companyia d’aigües. La realitat és 
que la Covid-19 va passar per davant de totes les prioritats 
i urgències, tot i que la maquinària municipal ha continuat 
treballant en aquests projectes però alguns han quedat 
retardats i s’enllestiran l’any vinent. 

El que sí ha estat bàsic i continua per davant de tot són les ajudes 
socials per als col·lectius econòmicament més vulnerables de 
la localitat i també per als comerciants i autònoms que s’han 
vist afectats pel tancament de negocis. Així ho reflectirà el 
pressupost del 2021 que s’aprovarà al desembre i que permetrà 
tornar a la tan desitjada normalitat definitiva. 

Un any marcat pel coronavirus
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Incidència de la Covid-19
Cervelló també està patint les conseqüències de l’arribada del 
coronavirus a les nostres vides. Des que es va detectar el primer 
cas en el municipi, a mitjans del mes de març, s’han contagiat 
prop de 290 persones fins a finals de novembre, segons dades de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Durant 
el primer estat d’alarma, el pic de casos es va donar el 16 d’abril 
amb 20 malalts, mentre que el record de positius ha estat en la 
segona onada amb 22 persones el passat 20 d’octubre, cinc dies 

abans que es declarés el segon estat d’alarma que s’allargarà 
fins al maig, segons informació del Portal de dades obertes de 
la Generalitat de Catalunya. S’observa un increment importants 
de casos respecte a la primera onada a causa dels sistema 
de detecció mitjançant proves diagnòstiques i dels criteris per 
identificar els casos sospitosos per  part dels professionals de la 
salut, ja que tots els casos positius es confirmen amb prova PCR, 
test ràpid o test ELISA. 

Des que va començar el curs al setembre, s’han detectat casuístiques 
de tot tipus a les aules: des de quarantenes fetes per precaució, 
aïllaments en solitari per contacte amb persona infectada o casos 
detectats entre el professorat. A nivell grupal, s’han confinat dues 
aules a l’Escola Santa Maria, una a l’Escola Nova i una a l’institut, 

posant en quarantena fent PCR a tot l’alumnat. Respecte als 
positius acumulats es van detectar cinc alumnes a Santa Maria, 
sis a l’Escola Nova amb dos docents i personal administratiu i un 
a l’institut. Els alumnes que tenen una simptomatologia associada 
no poden assistir a les classes presencials i en cas de detectar-se 
un positiu, la família ha de posar-se en contacte amb el centre i el 
CAP per prendre les mesures adients.

Les escoles, molt segures

Mesures especials adoptades en les escoles, inclosa la desinfecció de tots els centres feta abans de l’inici de curs per Protecció Civil.

A finals de novembre, l’índex de risc de 
rebrot continua sent molt alt, per la qual 
cosa cal continuar extremant les mesures 
preventives: distància social, ús de 
mascareta i higiene de mans, així com fer 
cas de les restriccions que les autoritats 
sanitàries vagin decretant en les pròximes 
setmanes per a la contenció del brot. De 
moment, continuaran les restriccions 
de mobilitat nocturna entre les 22 i les 
6 hores i el confinament perimetral per 
comarques els caps de setmana com a part 
del Pla de desescalada, que serà gradual  i 
es revisarà segons com evolucioni la taxa 
de transmissió.

L’Ajuntament va senyalitzar carrers i llocs 

públics amb les indicacions per evitar contagis

Amb l’inici de la desescalada es va
continuar netejant a fons els espais públics

Repartiment de mascaretes entre els usuaris 

dels transports públics del municipi

Les oficines municipals i els equipaments han adaptat les 

distàncies, col·locant gel hidroalcohòlic a les entrades 

Proves realitzades al personal municipal 
abans de la seva reincorporació 
presencial a les oficines
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Després de diferents reunions de l’Ajuntament amb CatSalut i 
l’Institut Català de la Salut, el CAP Cervelló ha recuperat l’atenció 
presencial des del passat mes de novembre amb la reobertura 
de dos dies a la setmana. El centre fa activitat presencial 
programada de medicina general i infermeria (cures, controls i 
analítiques) els dilluns i els dijous de 8 a 13 h. A més, durant la 
resta de la setmana ofereix altres serveis com la campanya de 
vacunació de la grip, l’atenció en salut mental, el servei de la 
treballadora social, l’atenció domiciliària als usuaris del programa 
ATDOM, l’atenció a demanda a les tres residències geriàtriques 
i l’atenció als centres educatius. També està realitzant totes les 
proves PCR sol·licitades i amb resultats en el termini de 48 hores.
Aquesta ampliació s’ha produït després de les nombroses 
peticions de la ciutadania, traslladades per l’Ajuntament a 
CatSalut i a l’ICs, en les diferents reunions mantingudes en els 
últims mesos per coordinar els serveis sanitaris. El consistori 
continua treballant per aconseguir la total reobertura del centre 
així com la solució de problemes que es pateixen des de fa anys 
com la falta de metges especialistes, llevadores i pediatres.

Reobertura parcial del CAP

Amb l’entrada  en vigor de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol i del toc de 
queda nocturn establert per la Generalitat de Catalunya a finals del mes d’octubre, la 
Policia local va continuar fent controls a la població per garantir la seguretat de tothom 
i el compliment de les mesures adoptades. En aquesta segona onada d’expansió del 
coronavirus, la majoria de la població ha continuat tenint un comportament exemplar 
però sempre hi ha casos aïllats de persones que no fan cas a les restriccions, per la 
qual cosa han estat sancionades. Els agents locals ha denunciat a 8 persones per 
incomplir les normes de mobilitat i a 10 persones per participar en reunions o trobades 
de més de 6 membres sense motiu justificat o recollit en les excepcions, a més de 
multar a 36 persones per no utilitzar la mascareta en espais obligatoris.  

[  ]Concentració de veïns el passat
16 de novembre a les portes del CAP

per reclamar millores a la sanitat pública

Sancions per 
incomplir les 

restriccions
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El projecte de construcció d’una estació de servei a la 
urbanització de Torre Vileta ha de modificar uns metres la 
seva ubicació a causa d’un canvi en la modificació de la Llei 
de carreteres al 2015 que va incrementar la distància amb la 
línia de la variant de 25 a 50 metres. En el moment que el 
Ministeri de Foment havia d’informar definitivament per atorgar 
l’autorització es va comprovar que el projecte no complia amb 
aquesta nova normativa, tot i els informes inicials favorables 
del mateix Foment. El promotor, d’acord amb l’Ajuntament, 
està refent el projecte per adaptar-lo a aquesta normativa, 
modificant la ubicació de la benzinera per allunyar-la de 
la carretera i complir amb el que marca la llei. La benzinera 
forma part del Pla especial i el seu projecte va comportar la 
urbanització de l’entrada de Torre Vileta i Granja Garcia i la 
construcció d’una rotonda a la N-340, les despeses de la qual 
van ser assumides pel mateix promotor. 

Modificació del projecte de la benzinera

eservat p

La zona de l’antiga paperera, situada al costat de l’Escola 
Santa Maria de Cervelló, era terreny  industrial que encara 
manté l’estructura de l’edifici de la fàbrica que es va dedicar 
durant molt anys a la producció de paper. El terreny es 
va qualificar com a residencial per tal d’evitar la possible 
instal·lació d’indústries a prop de l’escola i el conseqüent 
trànsit de camions. El projecte ja està aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i dona llum verda 
a la urbanització i la construcció d’habitatges a la zona. 
En una superfície disponible de més de 33 mil quadrats, 
es destinaran més de 25 mil a sòl públic, com a parc urbà 
i equipaments, i més de 8 mil a sòl privat. La previsió és 
construir 112 habitatges, dels quals el 70% seran lliures, 
amb 97 habitatges, i la resta protegits, amb 25 pisos de 
protecció oficial i concertats. 

Per la seva part, el projecte de la Bòbila a la zona de l’entrada 
del municipi, al costat de l’Escola Nova, està en tràmit i 
pendent de l’aprovació per part del Ministeri de Foment per 
acabar de definir la línia d’edificació que marca la distància 
entre els habitatges i la carretera. En paral·lel s’està tramitant 
el registre de la cessió anticipada dels terrenys que s’oferiran 
a la Generalitat per a la construcció de l’institut de secundària. 
El projecte de la Bòbila, de gairebé 54 mil metres quadrats 
amb 39 mil pel sòl públic i 15 mil per zona residencial, 
contempla la construcció d’un total de 259 habitatges, dels 
quals 230 seran lliures i 129 protegits. A la zona també hi 
haurà espai reservat per a l’ús comercial i hoteler.

Cervelló tindrà més habitatge protegit
Cervelló té dos projectes urbanístics en marxa que remodelaran completament dues 
zones que seran claus per a l’expansió del municipi: l’antiga paperera i la Bòbila.

[  ]Els dos projectes contemplen
la construcció d’habitatge protegit perquè 

els nostres joves no marxin de Cervelló

Variant

C. Ll
obreg

at

Benzinera

Riera de Cervelló
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Més usos a la zona industrial
El front industrial del carrer Major es transformarà per ampliar els seus usos a 
altres àmbits, com el comercial,  generant un carrer més agradable per als veïns 
alhora que impulsarà activitat econòmica amb la creació de nous llocs de treball.
Així està recollit en un estudi de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona sobre els polígons d’activitat econòmica del 
municipi amb la idea de preservar l’activitat industrial però 
fent-la compatible amb propostes que produeixin millores en 
la integració del teixit empresarial amb la resta del nucli urbà. 
El projecte contempla dos àmbits d’actuació en una zona, la 
meitat oest del carrer Major, on actualment hi ha diverses 
empreses que desenvolupen activitats d’indústria considerada 
neta, com peces per a la indústria metal·lúrgica, perfums i 
aixetes. 
L’àmbit proposa l’obertura dels usos admesos permetent la 
implantació del comercial i d’oficines desvinculats de l’ús 
industrial però fent-ho compatible amb els usos industrials 
que ja funcionen a través de l’accés des del carrer intern 

del polígon (carrer Joventut), amb la proposta de permetre 
edificacions alineades a la façana del carrer Major. Això 
permetria intensificar els usos del carrer Major dotant les 
plantes baixes d’activitats que puguin oferir serveis a la 
ciutadania i reforçant el paper d’aquest carrer com a eix 
estructurant i de trobada per a usos públics i de connexió 
amb els espais lliures. A més milloraria la permeabilitat amb 
l’obertura d’un vial entre el polígon industrial i els equipaments 
esportius que connectaria directament el carrer Joventut amb 
el carrer Major. 
L’objectiu de tota aquesta transformació i remodelació de la 
via, que vol introduir una mobilitat activa amb més transport 
públic, és aconseguir crear un espai de referència i identitat 
del municipi.

El conjunt monumental del castell de Cervelló 
ha representat sempre una part fonamental 
del patrimoni i la història del municipi. Després 
d’aprovar el pla director, que marca i ordena els 
diferents treballs que s’han de fer per preservar-
lo, s’ha recuperat la capella. El  castell de Cervelló 
ocupa la part superior d’un penyal estret i allargat 
que segueix aproximadament la direcció sud-
oest/nord-est. Les construccions ocupen les dues 
plataformes del penyal, en dos nivells separats 
per una alçada mitja de 15 m. Al costat de ponent, 
per on s’accedeix avui a la fortificació, s’aixequen 
les restes del recinte superior. Per altra banda, la 
capella del castell queda ubicada al vessant sud 
del conjunt dins el recinte jussà. Aquesta capella 
es podrà visitar quan la situació de la pandèmia 
ho permeti. No obstant, ha tingut el privilegi de 
rebre els seus primers visitants d’honor, els seus 
senyors, Guillem, Elvira i Guerau.

S’ha recuperat la capella del castell 

Estudi de millora i ampliació d’usos a la zona 
industrial de l’avinguda Catalunya
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Pla d’interconnexió per a 
vianants i bicis

Pla per a la conservació 
de les rieres

L’Ajuntament està treballant en un pla de millora de la 
xarxa viària local orientat a connectar els diferents nuclis de 
població entre ells i també amb els municipis limítrofs.
El projecte d’execució de carrils bici per a la interconnexió 
de les urbanitzacions amb el nucli urbà pretén crear un 
recorregut ciclable que faciliti la mobilitat quotidiana 
en bicicleta i apropi als veïns de les urbanitzacions als 
centres generadors d’activitat al voltant de la carretera 
N-340 (equipaments, establiments comercials i polígons 
industrials) i al transport públic del municipi. Tots aquests 
focus d’activitat coincideixen amb el tram de la xarxa Bicivia 
de l’AMB. El projecte contribueix a promoure la mobilitat 
sostenible al territori metropolità, ja que també facilita la 
mobilitat supramunicipal en bicicleta, garanteix la seguretat 
i la comoditat del ciclista, prioritza les connexions en 
bicicleta amb els intercanviadors de transport més propers 
i els polígons i contribueix a completar els itineraris de la 
xarxa pedalable metropolitana.

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció del Programa de 
manteniment i conservació de lleres públiques de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per fer actuacions a la Riera de Santa 
Maria i al Torrent de la Maladona. Per la Riera de Santa 
Maria discorren tres trams urbans separats per zones no 
urbanitzables, les actuacions de manteniment i conservació 
dels quals es consideren essencials per minimitzar els 
riscos per als béns i les persones en episodis de fortes 
precipitacions i riuades. En abdós casos, les actuacions 
previstes són prioritàries perquè els trams tenen un volum 
elevat de vegetació que caldria retirar, són zones de probable 
inundabilitat. L’Ajuntament fa treballs de manteniment 
periòdics i hi ha una estructura dintre de l’espai fluvial que 
pot obturar-se o es troba parcialment en zona inundable.  
Bàsicament les actuacions plantejades seran la desbrossada 
del terreny, la tala controlada dels arbres de més de 6 metres 
i la plantació d’arbustos, així com la gestió dels residus que 
es generin durant el procés.

Per altra banda, la jornada de neteja d’espais naturals, 
aquest any, no es va poder celebrar al mes de maig, i es va 
traslladar al tercer cap de setmana de setembre, on un grup 
de voluntaris van netejar la riera i l’entorn de la Timba.

El projecte proposa actuacions aïllades que dotaran 
de continuïtat a les principals vies de circulació de 
cada nucli residencial amb la resta d’urbanitzacions, 
permetent disposar d’un recorregut ciclable continu 
que travessarà el municipi i que connectarà també amb 
Corbera de Llobregat, Vallirana i Sant Vicenç dels Horts:
• Vorera al carrer Raval Bassons, entre carrer Sant Joan 

i parada del bus.
• Connectivitats entre el carrer de la Riera, camp 

d’esports i Can Guitart Vell, per la Resclosa.
• Vorera amb carril bici des de la rotonda de Granja 

Garcia amb el camí de connexió amb Torre Vileta.
• Pas de vianants i bicicletes al camí de Can Romagosa 

i unió amb l’avinguda Catalunya. 
• Camí entre el carrer Puig Castellar de Granja Garcia i 

Sant Vicenç dels Horts.
• Camí paral·lel a la B-24 i Torre Vileta i entre Granja 

Garcia i Torre Vileta.
• Connexió de Can Paulet i Puigmontmany.
• Connexió entre el Can Tres i El Mirador i d’aquest al 

castell.
• Connexió entre Torre Vileta i Can Guitart pel lateral de 

la riera de Cervelló.
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Aquest mandat començaran les obres al 
carrer Frederic Soler Pitarra, amb l’objectiu 
de fer-lo més amable i segur. En aquests 
moments s’està treballant en el projecte, 
que ja està molt avançat. L’adequació de 
l’espai, que es durà a terme en diferents 
fases, permetrà ampliar el carrer gràcies 
a la construcció d’un pas elevat per 
sobre d’un espai dedicat a l’aparcament 
de cotxes. Aquest projecte té com a 
finalitat una millor mobilitat a la zona, 
i també una considerable reducció de 
les molèsties ocasionades pels vehicles, 
que ara han d’aparcar sobre les voreres. 
També permetrà assegurar els murs de 
contenció de darrere de l’església, com ja 
s’havia fet en el sector adjacent el 2015.
Un cop finalitzat el projecte, valorat en 
uns 900.000 euros, tindrem més espais 
oberts i una millor mobilitat per als 
vianants. 

Projecte de millora del carrer Frederic Soler Pitarra

L’Ajuntament està treballant un projecte per accedir al parc de la Timba 
des del carrer de Santa Anna, com a continuació de l’eix de la rambla Josep 
Tarradellas, Biblioteca i Ateneu, seguint el torrent de la Maladona. Aquest 
accés permetrà ampliar el parc de la Timba i fer-lo més accessible. De cara 
al 2022 aquest augment suposarà també que l’AMB faci el manteniment 
complet del parc, amb els serveis de jardineria, jocs, aigua, neteja i llum.

Aquest estiu s’ha fet una plataforma per a les taules de ping-pong i de 
forma immediata s’instal·larà una tirolina, ja que es tracta d’un element 
molt sol·licitat, i una proposta del Consell dels Infants de Cervelló. D’altra 
banda, l’Ajuntament té previst contractar a partir de 2021 un servei de 
manteniment integral de tots els parcs infantils del municipi, que en 
garantirà una revisió mensual  i la  reparació o substitució dels elements 
malmesos.

També s’ha començat a treballar per crear un espai pedagògic amb un jardí 
de plantes remeires. Serà un projecte que comptarà amb la participació 
de l’Associació de Regants i els centres educatius de Cervelló a través del 
seu Consell dels Infants.

La Timba, un parc cada 
vegada més viu...
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Comença l’estudi del 
col·lector d’aigües residuals 
de Can Tres (Interclub) 

Projecte de renovació de 
l’enllumenat públic de Can Pi

L’Ajuntament de Cervelló està treballant en un pla que preveu que aquest mandat 
totes les urbanitzacions estaran connectades o amb les obres iniciades per a la 
correcta connexió als col·lectors en alta i evitar abocaments i foses sèptiques. 

Amb aquest nou col·lector d’aigües residuals de Can Tres, i els que s’estan fent 
a Les Rovires, Can Paulet i Puigmontamany, Cervelló tindrà enllestida la xarxa 
de clavagueram. D’aquests darrers col·lectors ha fet tota la xarxa en baixa i ara 
queda la part en alta (que connecta entre diferents municipis), que està fent 
l’AMB (en aquests moments està expropiant els terrenys per on han de passar 
les canonades.

En paral·lel s’estan estudiant algunes infraestructures que es van dimensionar 
malament en el seu moment, com la de Torre Vileta, i que s’haurà de millorar en 
algun moment.

El projecte per a la renovació 
de l’enllumenat públic de la 
urbanització de can Pi ha entrat 
en fase d’aprovació i l’Ajuntament 
espera poder fer-ne la licitació 
al llarg de 2021 i fer-lo realitat a 
finals de 2021 o començaments 
de 2022. El projecte és prioritari 
per a l’Ajuntament, ja que se sap 
que hi ha deficiències en el servei 
d’enllumenat de Can Pi i per això 
s’ha decidit actuar-hi en primer 
lloc, abans de fer-ho a la resta del 
municipi. Les actuacions s’haurien 
portat a terme fa molt de temps, 
però concretament el 2017 se’n 
va aturar la licitació a causa d’un 
recurs presentat per una empresa 
privada i el 2018 el Tribunal Català 

de Contractes del Sector Públic va 
estimar el recurs.
La intenció era actuar aquest 2020, però 
la crisi sanitària causada per la COVID-19, 
les expropiacions forçoses milionàries 
que ha hagut de pagar l’Ajuntament i 
les destrosses causades pels diferents 
temporals han impossibilitat dur a terme 
la planificació d’inversions inicial. Malgrat 
tot, l’Ajuntament espera poder fer aquesta 
inversió el més aviat possible i posar fi a 
les mancances en l’enllumenat de Can Pi.
Per una altra banda, un cop els tècnics 
municipals actualitzin les dades i 
preparin la documentació pertinent, es 
farà la licitació pública corresponent per 
a l’adjudicació dels treballs de substitució 
de l’enllumenat actual a la resta del 
municipi per leds..

A iniciativa de l’Associació de veïns i amb 
la col·laboració dels Mossos d’Esquadra 
i l’Ajuntament es va fer una xerrada 
informativa sobre les okupacions, la 
legislació actual i com actuar. Es van 
convocar a les Juntes de veïns, tot 
respectant les mesures de seguretat.

L’Ajuntament ha pactat amb la promotora
Fiturba el cofinançament de la instal·lació 

Des de 2018 és obligatori obrir franges 
també al voltant dels nuclis urbans
Dues de les quatre franges perimetrals 
contra incendis que falten per fer al municipi 
es duran a terme el 2021. Can Guitart i 
el nucli urbà comptaran amb les seves 
respectives franges perimetrals el proper 
any, i es preveu que Can Roig i Les Rovires 
disposin de les seves el 2022. 
Enguany s’han fet les obertures de les 
franges de Can Castany i d’una part de Torre 
Vileta, subvencionades per la Diputació 
de Barcelona, així com el manteniment de 
la franja del Mirador amb diners de l’erari 
públic de Cervelló. Aquest manteniment de 
les franges s’ha de fer cada dos anys i des 
de l’Ajuntament s’ha demanat una subvenció 
a la Diputació per poder elaborar un pla de 
manteniment de totes les franges obertes al 
municipi. 
En un municipi com Cervelló, envoltat de 
natura pels quatre costats i amb moltes 
urbanitzacions disseminades arreu de les 
muntanyes, la importància de les franges 
perimetrals contra incendis és cabdal per a 
la seguretat de tothom.

Les franges contra 
incendis de Can 
Guitart i el poble 
s’obriran el 2021

Ja han arribat les 
llums de Nadal

Xerrada sobre 
okupes

Les llums donen vida i alegria, 
principalment al carrer Major per on 
passeja la majoria del poble, per fer 
les compres o prendre alguna cosa.
Bones festes...
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L’Ajuntament té a disposició de la ciutadania un servei de recollida a domicili de 
mobles i esporga, per als casos en què no sigui possible utilitzar el servei de la 
Deixalleria.
La recollida dels mobles i estris vells 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.
La recollida de restes vegetals o poda 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.
Per a fer ús d’aquests serveis, truqueu amb antelació a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament: 93 660 00 70.

La Deixalleria de Cervelló es va posar en 
funcionament l’any 2003, com a resposta 
a la necessitat mediambiental de gestionar 
els residus que no poden dipositar-se als 
contenidors de la via pública.
La instal·lació ofereix un tractament 
individualitzat per a cada tipus de 
residu, afavorint el reciclatge i millorant, 
d’aquesta manera, la qualitat de vida de 
tots els ciutadans de Cervelló. Carrers més 
nets, espais naturals no contaminats i, 
en definitiva, un municipi més agradable 
i saludable per viure-hi, són alguns dels 
avantatges de fer servir la Deixalleria. 
A més, l’Ajuntament ofereix un servei de 
recollida de mobles i esporga a domicili, 
per als casos en què no sigui possible 
portar aquests residus personalment. 
Per fer-lo servir s’ha de trucar a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament 
al telèfon 93.660.00.70.

Horaris i adreça de la Deixalleria:
Torrent d’en Mascaró, (Sector Grab), 4 

D’octubre a maig:
Dimarts de 9 a 13 hores
De dimecres a divendres de 16 a 19 hores
Dissabtes de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores
Dilluns i diumenges tancat  

De juny a setembre:
Dimarts de 9 a 13 hores
De dimecres a divendres de 17 a 20 hores
Dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20 hores

Servei de recollida a domicili de 
mobles i esporga

Deixalleria 
municipal

L’Ajuntament està portant a ter-
me una campanya de reparació 
de panots a la via pública. 
Mitjançant un estudi fet a tot el 
municipi, els tècnics municipals 
han detectat els punts que 
representen un perill per als 
vianants, a causa de l’existència 
de panots aixecats o la falta 
de peces, i s’està procedint a 
la seva substitució. El procediment té una durada d’un mes, aproximadament, i 
comprèn actuacions tant a les urbanitzacions com al nucli urbà.
Aquest tipus d’accions es fan un parell de cops a l’any, amb l’objectiu de garantir 
la seguretat dels vianants i el bon estat de la via pública al nostre municipi.

Campanya de reparació de panots 
a diferents punts del municipi

L’Ajuntament de Cervelló va ampliar aquest estiu el contracte 
administratiu dels serveis de recollida de residus municipals, neteja 
viària i gestió de la Deixalleria municipal.
L’objectiu de l’ampliació és millorar els serveis que s’ofereixen a 
la ciutadania i aconseguir uns carrers més nets i que les illes dels 
contenidors d’escombraries es buidin amb més freqüència. A més, 
s’ha implementat el nou servei de recollida al Parc Empresarial.
En el Ple municipal de finals de juny es va aprovar per unanimitat 
l’ampliació del contracte per augmentar la recollida d’escombraries 
al municipi. Això suposa que el camió passa més vegades i per més 
llocs per fer la recollida selectiva, en concret una vegada més per 
setmana per a la recollida d’envasos i cartró. 

A l’estiu també es va augmentar el servei de recollida a domicili 
d’esporga i voluminosos, en el període comprès entre juny i setembre, 
a causa de l’augment de residus per recollir que es va produir a causa 
del confinament. Des del passat mes de novembre s’ha tornat a 
augmentar la freqüència, amb un servei més de cada en setmanes 
alternes.
Amb aquest increment  i millor servei de la recollida prevista en 
l’actual contracte, i amb més conscienciació, educació i civisme, es 
pretén aconseguir un Cervelló cada dia més net. Perquè, al final, 
posar cada cosa al seu lloc, i mantenir les illes de contenidors netes 
depèn de cadascun de nosaltres.
Cervelló és casa nostra. Mantinguem-la neta.       #josoccivic

Ampliació del servei de neteja i recollida selectiva al municipi
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Tota una vida al servei de la salut

Benvolgudes i benvolguts cervellonins,
Després de 38 anys d’estar a prop de 
molts de vosaltres en situacions difícils 
i compartint també grans moments 
d’alegria, ha arribat, per a mi, el moment 
d’acomiadar-me.
Els motius són diversos i la majoria de 
caràcter personal. Sabeu que la meva 
situació va canviar dràsticament fa una 
mica més de dos anys, això ha estat 
cabdal. El temps que dedicava a anar i 
tornar de la feina era temps que em treia 
de la meva vida personal. 
He trobat un centre de salut prop de casa 
on, per cert, es pot fer docència a metges 
que inicien l’especialitat de medicina de 
família, gran especialitat, i això ha estat 
un desig meu poder-ho fer fa molt temps. 
També és cert que les circumstàncies 
del darrer any per culpa de la pandèmia, 
no han estat les millors per mantenir un 
contacte estret amb els meus pacients, 
com a mi m’agrada. Fins i tot han fet que 

hagi de fer-vos arribar aquest comiat per 
escrit i no personalment com m’hagués 
agradat.
Recordo el meu començament, allà pel 82 
del segle passat, que en alguna ocasió, al 
no coneixem, algú recelava de deixar-me 
entrar a casa. Portava una barba llarga 
amb jersei de llana i macuto. El metge? 
Vinga si us plau... Després tot va ser molt 
més fàcil i en aquests anys diria que 
queden poques llars, de les d’abans, que 
no conegui.
Us trobaré a faltar. Ja ho sabeu. Crec i 
sempre ho he defensat arreu, que els 
cervellonins són molt agraïts i molt 
respectuosos. Aquesta característica 
ha fet que la decisió fos molt difícil de 
prendre. 
El cor i el cap tenien pensaments 
contradictoris. Però finalment es van 
posar d’acord i vaig decidir canviar de 
gent. Segur que hi trobaré el mateix 
escalf, però això està per provar.
No m’allargo més. Sempre us portaré al 
meu cor. Gràcies per totes les coses que 
hi he aprés de vosaltres.
Vilatans de Cervelló, 
sou molt bona gent!!!!!!
Armand Izquierdo, Metge de Família

Després de molts anys, el Doctor Armand Izquierdo s’acomiada i 
ens presenta aquesta carta, donat que la pandèmia no ho permet 
fer d’una altra forma.

Colònies de gats 
controlades per 
ASGAT
L’Associació ASGAT es va fundar amb 
l’objectiu de defensar els drets dels gats 
del carrer. Són un grup de voluntaris que 
es dediquen a evitar abandonaments i 
maltractaments de gats.
Els gats de carrer provenen de gats 
domèstics abandonats. Actualment 
ASGAT els proporciona aliment, aigua i 
vigilància amb el mètode CES (captura, 
esterilització i solta). 
Les colònies de gats ben cuidades fan de 
control natural de rates i eviten malalties.

Enguany, per la Festa de Santa 
Maria les campanes de l’església 
de Sant Esteve van repicar per tot 
el poble de la ma dels campaners 
de Cervelló, que volen recuperar el 
patrimoni cultural del campanar de 
l’església.

Quan les 
campanes 
fan música

Qualsevol persona que vulgui ser 
voluntària o que vulgui fer-se sòcia, fer 
donacions de menjar, sorra, productes 
de neteja o mantes, es pot adreçar a 
l’entitat a través del seu correu electrònic 
asgatcervello@gmail.com o el seu telèfon 
mòbil 665 109 484.

Solidaritat i reivindicació a l’Institut El 4 de  novembre, 
alumnes de l’institut 
de Cervelló van 
assistir a classe amb 
faldilla per donar 
suport a un company 
d’un altre institut que 
va ser expulsat per 
aquest motiu. Van 
cridar ben alt: “La 
roba no té gènere”.

DIRECTORI DE RESTAURACIÓ, SERVEIS I COMERÇ
Jo visc a Cervelló i compro Marca Cervelló!

   @CervelloComercial
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Jo visc a Cervelló i compro Marca Cervelló!

   @CervelloComercial

RESTAURANT SISCU’S
AV. CATALUNYA 3
Encàrrec per telèfon.

933392302

L’AVI JOSEP
C/ MAJOR 128
Encàrrec per telèfon.

 @lavijosepcervellooriginal
931843760

BAR RESTAURANT LA LLESCA
C/ MAJOR 114
Encàrrec per telèfon.

 @bar.la.llesca
936602821

EL VERMUT
C/ MAJOR 95
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

 @el.vermut
639349007

PIZZERIA DALLAS
C/ MAJOR 32-34 
Encàrrec per telèfon. Servei a domicili.

 @pizzeriadallasoficial
936359191

EL CELLER DE LA RAMBLA
C/ JOSEP TARRADELLAS I JOAN 8

936841962

BAR CASAL PÍ
C/ JOAQUIM MENSA 7
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

635768100

BAR-CAFETERIA EL SOL
C/ ONZE DE SETEMBRE 2 
Encàrrec per telèfon.

670393431

FRANKFURT KAISER
C/ MAJOR 36
Encàrrec per telèfon. Servei a domicili.

 @frankfurt_kaiser_cervello
936603755

BAR SPORT
C/ JOAQUIM MENSA 26 

936841843

PIZZERIA IL PADRINO
C/ ONZE DE SETEMBRE 4
Encàrrec per telèfon.

931886360

ROYAL KEBAB BAR-CAFETERIA
C/ ONZE DE SETEMBRE 6
Encàrrec per telèfon.

931753296

RESTAURANT EL SECRET DEL VELL
C/ MAJOR 111 
Encàrrec per telèfon.

@elsecretdelvell
930165035

HOTEL CAN RAFEL
C/ MASIA CAN RAFEL  
Encàrrec per telèfon.

 @hotelcanrafel
936501005

BRASERIA CAN LLOPART
C/ SATURNIA PYRI 3 
Encàrrec per telèfon i Whatsapp

 @canllopartbraseria
936316365 679902997

MASIA CAN GUITART VELL
C/ MASIA32 
Encàrrec per telèfon.

 @masiacanguitartvell
936600069

PORT DE L’ORDAL
C/ CTRA N340 KM 129.7
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

@portdelordal
616928606

ENCUENTROS 27-MOHA Y VANE
C/ JOSEP TARRADELLAS I JOAN 14

@encuentro.27
688286345

ROSTISSERIA CERVELLÓ
C/ MAJOR 26-28
Encàrrec per telèfon.

 @rostisseriacervello
936840173

PAN Y VINO
C/ GARNATXA 14  
Encàrrec per telèfon.

 @panyvinocervello
936605077

RESTAURANT EL BON RACÓ
C/ JOAQUIM MENSA 14-16 
Encàrrec per telèfon.

@bon_raco
931281221

BAR CASA DURAN
C/ MAJOR 155
Encàrrec per telèfon.

627723127

LONDON BAR
C/ VIDRIERS 13  

645812889

FORN FORASTER
C/ COMERÇ 3, CAN GUITART VELL 
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

 @cafeteriaforaster
672755897

BON PREU SUPERMERCAT
C/ MAJOR 113

938342100

ESTACIÓ DE SERVEI NIEVES-CONDIS
C/ CTRA NACIONAL 340 KM 1229,7

660424984
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MODES i COMPLEMENTS CERVELLÓ
C/ VIDRIERS 11
Encàrrec per telèfon.

936603336

FRUTAS ANDRES
C/ MAJOR 59
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili.

936600752 680301782

L’HORT DE L’AVI
C/ MAJOR 57
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili.

 @llhortdelavi.cervello
654580211

ESTANC PUNT-LLIBRE
C/ MAJOR 112
Encàrrec per telèfon.

936840326

FIL B’LAU
C/ MAJOR 56
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

 @filblaucervello
636864914

CLAREL
C/ MAJOR 46 
Encàrrec per telèfon.

 @clarel_esp
628475625

PASTISSERIA PERMANYER
C/ MAJOR 38
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

@pastisseriapermanyer
936600529 678257588

CARNISSERIA FONT
C/ MAJOR 30
Encàrrec per telèfon.

936600429

CARNISSERIA I XARC. CERVELLÓ
C/ MAJOR 26-28
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

937688961 676482362

CERVELLÓ SUPERMERCAT
C/ MAJOR 164
Encàrrec per telèfon.

617621862

MULTIPREU MAGUI
C/ MAJOR 27

616203170

DISTRIBUCIONES ARROYO
C/ JOAN TORRUELLA I URPINA 47
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

 @labotigadeliberic
936601010 608677791

PAPERERIA LLIBRERIA PUNT-LLIBRE
C/ ONZE DE SETEMBRE 3
Encàrrec per telèfon.

 @puntllibre
936600097

PEIXATERIA LA PLATJETA
C/ MAJOR 126
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili.

 @peixaterialaplatjeta
655898827

DELIMAR
C/ MAJOR 125
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili.

616115045

QUEVIURES CAN RAFAEL
C/ BONA VISTA 1
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili (10€)

 @queviures_can_rafael
620704342

COMERCIAL OSMÁN
C/ MAJOR 74
Encàrrec per telèfon.

936600783
 @comercialosman

SUPER KHAN
C/ MAJOR 44 
Encàrrec per telèfon.

631569868

TTDISSENY
C/ MAJOR 57
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

 @ttdisseny
936813687 652625491

L’EINA 27 FERRETERIA
C/ PL. ONZE DE SETEMBRE 15
Info per telèfon.

936600684

CALÇATS ELVIRA SALA
C/ MAJOR 110
Encàrrec per telèfon.

936600534
 @cal.elvira

ANA FRUITA
C/ MAJOR 124
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili.

 @ana.fruita
936600923 678937153

GRANERO CERVELLÓ
C/ MAJOR 137
Encàrrec per telf i Whats. Servei a domicili.

 @granerocervello
936603655 653183812

FARMÀCIA ORTOPÈDIA TRES
C/ MAJOR 168
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

 @farmaciacervello
936602832 639710358

FARMÀCIA SIMÓN
C/ MAJOR 48
Encàrrec per telèfon i Whatsapp.

@farmasimoncervello
936600540 660766251

CAL TOMÀS FORNER
C/ MAJOR 84
Encàrrec per telèfon.

936600344

626002973

FLECA EL LLONGUET
C/ MAJOR 64
Encàrrec per telèfon.

935167848

E.S. CERVELLÓ (REPSOL) - BOTIGA
C/ CTRA. N-340 - KM 1242

936605050
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PERRUQUERIA CERVELLÓ
C/ VIDRIERS 11
Cita per telèfon.

@pelucervello 
936603336

CENTRE DE BENESTAR MARTONA
C/ JOAQUIM MENSA 3
Cita per telèfon i Whatsapp.

 @centre_martona
931814539 629427673

CONSULTA PSICOLOGIA NÚRIA GOU
C/ JOAQUIM MENSA 17 PRINCIPAL 1A
Cita per telèfon i Whatsapp.

 @nuriagou
627709043

CARMEN  GIL- PERRUQUERIA
C/ MAJOR 11-13
Cita per telèfon.

@carmengilperruqueriafemenina
635838213

CLÍNICA DENTAL CERVELLÓ
C/ JOAQUIM MENSA 20
Cita per telèfon.

936600404

K-NINO / CENTRE VETERINARI
C/ MAJOR 20-22
Cita per telèfon.

936841844

MERCÈ FERRÁNDIZ ESTÈTICA
C/ MAJOR 6 BAIXOS
Cita per telèfon i Whatsapp.

@merceferrandizmargarit
931792474 605494587

FLORS I PLANTES TOT JARDINS
C/ MAJOR 51
Encàrrec per telèfon. Servei a domicili.

 @totjardinsfloristeria
936600406

CENTRE D’ESTÈTICA M. DOLORS JOAN
C/ MAJOR 128
Cita per telèfon i Whatsapp.

661266733

JORDI JOAN PERRUQUERS
C/ MAJOR 128
Cita per telèfon i Whatsapp.

936841777

MARIA HERNÁNDEZ
C/ MAJOR 6 BAIXOS
Cita per telèfon i Whatsapp.

@maria_hernandez_perruquers
931792474 682770469

MARISOL Y OLGA ESTILISTES UNISEX
C/ MAJOR 109
Cita per telèfon.

@marisolyolgaestilistes
936841701

CASA NOSTRA BARBER SHOP
C/ MAJOR 88
Cita per telèfon i Whatsapp.

@casanostrabarbershop
631526089

BABA PERRUQUERIA
C/ MAJOR 152
Cita per telèfon i Whatsapp.

674565573

MIMA’T
C/ MAJOR 97
Cita per telèfon i Whatsapp.

640123371

BLONDE PELUQUERIA
C/ MAJOR 142
Cita per telèfon i Whatsapp.

@blonde_peluqueria_barberia
936601173 633412001

MÈDIC DENTAL TAPIA-CHACÓN
C/ MAJOR 168
Cita per telèfon.

@medicdentaltapiachacon
936840227

REDBELT 
C/ FRANCESC GUITART 11
Info per telèfon.

683560038

LANDWATER TRAINING
C/ MAJOR 126
Info per telèfon i Whatsapp.

@landwatertraining
619148423

CALEDONIA FORMACIÓ
C/ RESCLOSA 31-33
Info per telèfon i Whatsapp.

 @caledoniaformacio
667504994

ACADÈMIA CATI BARCELÓ
C/ JOAQUIM MENSA 117
Info per telèfon i Whatsapp.

936841613 651717388

DACOR. EDUCACIÓ I ESPORT
C/ MAJOR 133
Info per telèfon.

651768109

AULA DE MÚSICA CERVELLÓ
C/ MAJOR 102
Info per telèfon i Whatsapp.

@aulademusicacervello
931791578 677030003

@el_teatri

EL TEATRÍ / JOMESLOGUISOJOMELO.COM
C/ MAJOR 99
Info per telèfon.

@jomeloguis
685818608

KINETIC SALUT
C/ PLAÇA 11 DE SETEMBRE LOC 7
Cita per telèfon i Whatsapp.

@kineticsalut
936603785 651742275

MASSATGES CERVELLÓ

 @massatges.cervelló 
936603336 653783293

C/ VIDRIERS 11
Cita per telèfon i Whatsapp.

 @mimatcervello

@redbelt_academia

 @knino_cervello

ZYNCO
C/ MAJOR 2
Info per telèfon.

@zynco.instalaciones
935199027

ÒPTICA VILOSA
C/ MAJOR 107
Cita per telèfon.

 @opticavilosa 
936603973
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JA NO TENS EXCUSES per 
no ser civic!

Llençar les escombraries on no toca i no 

reciclar no és cívic. La sanció per aquests

fets és de 50 a 750 €.

Servei de deixalleria d’octubre a maig:
dimarts i dissabte de 9 a 13 h 

de dimecres a dissabte de 16 a 19 h

Servei de deixalleria de juny a setembre:
dimarts i dissabte de 9 a 13 h

de dimecres a dissabte de 17 a 20 h

Torrent d’en Mascaró, 4 
 (Sector Grab)

93 660 39 85

Servei de recollida de 
mobles i estris vells (dilluns i dijous*) 

i restes vegetals i poda (dimarts i dijous*).

Per sol·licitar el servei, 
trucar de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

* Servei extra segons necessitats

93 660 00 70

#JOSOCCIVIC

Fem junts un Cervelló més cívic.

DIRECTORI DE RESTAURACIÓ, SERVEIS I COMERÇ

M&CIA ADVOCATS I ASSESORS
C/ MAJOR 32
Info per telèfon.

936840267

FOTOGRAFIA SARRET
C/ MAJOR 101
Info per telèfon.

936602365

GLS OFICINA 733 CERVELLÓ
C/ MAJOR 78
Info per telèfon.

932381727

MOOGEXPRES SL
C/ MAJOR 78
Info per telèfon.

@moogexpress
932381727

A.FABRA-CARRERAS
C/ MAJOR 57
Info per telèfon i Whatsapp.

@fabra.carreras
677456325

INSTAL·LACIONS VISA CERVELLÓ
C/ MAJOR 83 
Info per telèfon. Servei a domicili.

@instalacionesvi.sa
936601887

TOT TEU CELEBRACIONS
C/ GERMANDAT SEBASTIÀ 11
Info per telèfon i Whatsapp.

@totteucelebracions
686261943

TALLERS MIQUEL SALA
C/ MAJOR 145
Info per telèfon i Whatsapp.

936600083 673015253

SAREK PUERTAS Y AUTOMATISMOS
C/ JOAQUIM MENSA 19
Info per telèfon i Whatsapp.

@_sarek_p
936608503 628336058 

MINERVA VILLASANTA CENTURY 21
C/ MAJOR 140
Info per telèfon i Whatsapp.

@minerva_villasanta 
610484821

ARI JARDINS
C/ MALVASIA 5-7B
Info per telèfon i Whatsapp.

@arijardinsserv
607369451

TELAS MAYA
ONLINE
Info per telèfon i Whatsapp.

@telasmaya
629590453

RESIDÈNCIA CASA LES MONGES
C/ VIDRIERS 6
Cita per telèfon.

936600538

OPCIÓ-2 ADM. DE FINQUES
C/ JOAQUIM MENSA 45, LOCAL
Info per telèfon.

936602899

FINQUES MUSSET
ONLINE
Info per telèfon i Whatsapp.

 @farmaciacervello
646976295

RESIDÈNCIA MENSA
C/ JOAQUIM MENSA 18
Cita per telèfon.

936841749

LES OLIVERES CENTRE RESIDENCIAL
C/ Saturnia piry, 6-8
Cita per telèfon.

931010669

INTERIORS PACO PIÑA
C/ MAJOR 127
Info per telèfon i Whatsapp.

 @interiors_paco
936830929 609481669

LEXMATICA
C/ MAJOR 32
Info per telèfon.

 @lexmatica_oficial
936359104

ASSESSORIA VILANOVA RUZ, SL
C/ JOAQUIM MENSA 17

936840919

DC TORRUELLA ASSESSORS
C/ RAMBLA JOSEP TARRADELLAS 2
Info per telèfon.

936840588

ROSS-NET LIMPIEZAS
C/ CLOT DEL BOIX2 
Info per telèfon i Whatsapp.

630267879

INST. MAÑAS CERVELLÓ
C/ MAJOR 42 LOCAL
Info per telèfon i Whatsapp.

667540151

ALUCORB
C/ SANTA ANNA 5
Info per telèfon.

 @alucorb
936842872

JC ESCOLA DE CONDUCCIÓ
JOAQUIM MENSA19
Info per telèfon i Whatsapp.

 @jcescoladeconduccio
936841306 682062876

POPCAR AUTOESCOLA
C/ MAJOR 87
Info per telèfon i Whatsapp.

@popcarmotogrup
936601322 678900844

ZENGRAFICS. ESTUDI GRÀFIC 
ONLINE
Info per telèfon i Whatsapp.

649308660

NET I FET
C/ MAJOR 42
Info per telèfon i Whatsapp.

609721399
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Cervelló

Corbera
de Llobregat

Pallejà

Sant Vicenç
dels HortsVallirana

la Palma de
Cervelló

Av. Catalunya
- Pau CasalsMajor

- Coral Diana
Major - Esglèsia

Vidriers Policia Local

Lluis Millet - Vidriers

Lluís Millet
(sentit urbanització)

Lluis Millet
(sentit nucli urbà) Isaac Albéniz

- Lluís Millet
(sentit urbanització)Isaac Albéniz

- Lluís Millet
(sentit nucli urbà)

Isaac Albéniz
- Emili Vendrell

BV-2007
- Ctra. Santa Maria

Bruc
- Ctra. Santa Maria

Ctra. Santa Maria
- Bruc

Av. Pins
- Urb. Interclub

Serra Corredora
- Orient

Serra Corredora
- Sta. Eulàlia

Sta. Eulàlia - Margarides

Mercè - Sta. Eulàlia
Mercè, 1

Montseny- Núria
Puigvicenç, 14

Núria - Puigvicenç

Núria - Llívia

Núria, 44

Núria
- Pl. Petanca

Mas Can Pi
- Núria

Núria
- Can Pi

Parc de Can Castany

Serra
Corredora, 55

Muntanya, 49

Pantà - Pi

Esports
- Vall

Esports
- Muntanya

Pl. de Can
Guitart Vell

Barcelona
- Ordal

Camp
Municipal
d'Esports

Font - Ordal

Barcelona
- Cervol

Barcelona
- Pont

Prullans

Prullans -
Torre Vileta

Riera de
Santa Maria

- Segle XX

Electricitat
- Riera

Santa Maria

Saturn
- Ptge. Catalunya

Llobregat
- Saturn

Llobregat
- Espanya

Llobregat
- Castor

Segle XX
- Espanya

Segle XX
- Roma

Llobregat
- Segle XX

Dotze
Octubre
- N-340

Dotze Octubre
- Pont Riera Cervelló

Dotze Octubre
- Puig Castellà

Dotze Octubre
- Granja Garcia

Dotze Octubre
- J. Mestres
(sentit nucli urbà)

Dotze Octubre
- J. Mestres (sentit

urbanització)

Dotze
Octubre
- Del Pi

Comagrua
- Molí del Baró

Av. Catalunya
- Can Romegosa

Riera
- Santa Anna

Santa Anna
- Font de

Can Romagosa

Ajuntament

Cementiri

Tanatori

Malvasia
- Miranda

Malvasia
- Vista Alegre

Vallès
- Moianes

Vallès
- Capcir

Vallès
- Tàrrega (sentit
Can Paulet)

Vallès
- Tàrrega (sentit

nucli urbà)

Pl. Baix Ebre

Anoia -
Flor de Neu

Anoia
- Gironès

Osona - Bages
Osona, 5

Osona, 21
Osona, 28

Osona, 24
Osona, 33

Can Rafel
- del MasCan Rafel

- del Nord

Can Rafel - Sant Boi
Can Rafel

- Font del Prat

Can Rafel - Puigmontmany

Club Esportiu
Can Rafel

Amunt
- Font

del Prat

Capella
Santa Rosa

Can Rafel - Sant Miquel
Can Rafel - Av. de la Font

Can Rafel - Bonavista

Can Rafel - Clot del BoixCan Rafel, 60

Can Rafel - Av. CorberaCan Rafel - d'Ènnec Bofill

Can Rafel
- Riera Rafamans

Can Rafel
- Pont

de Corbera

Solsonès
- Bages

Bages
- SolsonèsBages, 62a

Baix Camp
- Garraf

Baix Camp
- Jardí

Garraf
- Garrotxa

Garrotxa
- Ripollès

Solsonès
- Berguedà

Llobregat
- Dotze

Octubre

A Cervelló,
més i millor servei

CB1, CB2
Servei a demanda
al matí i a la tarda

A partir de les 7
del matí i amb més 
opcions de viatge

Informació al moment
Per estar sempre al dia dels horaris, 
trajectes i parades, consulta l’app.

A partir del 4 de gener el servei del bus urbà passarà a ser 
completament a demanda, tant al matí com a la tarda. Es 
substitueixen les línies regulars per les línies a la demanda: les 
actuals línies L1+L3 i L4 equivalen a la CB1 i la línia L2 equival 
a la CB2.  Hi haurà més servei a les urbanitzacions, ja que ara 
s’havia d’agafar la L1+L3 o la L4 i, en canvi, ara amb la CB1 es 
podrà arribar a les dues zones. Per exemple, per anar a Granja 
Garcia, abans només es podia agafar la L4 amb 3 expedicions 
i ara es podrà agafar qualsevol de les 5 expedicions de la CB1 
al matí. A més, la zona de la L2 (o CB2) també té una expedició 
més. Els horaris a la tarda no es modifiquen i al matí s’avança 
una hora i començarà a les 7 hores.
 
El servei funciona prèvia petició, amb unes parades fixes, però el 
recorregut depèn de les sol·licituds dels usuaris. Des del passat 
9 de desembre i durant el mes de gener hi ha una informadora 
a bord de l’autobús per repartir uns tríptics informatius i 
explicar als usuaris el nou servei, l’app, com fer les reserves i, 
si algú ho necessita, fins i tot instal·lar-li l’app al mòbil. També 
informa sobre el telèfon per trucar en cas de no poder fer servir 
l’aplicació. 

Segons l’empresa Soler i Sauret, des que es va iniciar el servei 
el passat 26 de febrer fins al 31 d’octubre s’han transportat un 
total de 550 usuaris amb les línies a la demanda. La CB1 ha 
estat la zona més sol·licitada, excepte al juliol, que va ser la 
CB2. Durant l’estat d’alarma no es va reduir l’oferta del servei 
i es va mantenir en tot moment al 100%. El vehicle és 
un microbús sense esglaons a l’entrada, amb 
una capacitat de 13 persones assegudes, 
9 dempeus i 1 amb mobilitat reduïda (o 
13 dempeus si no hi cap de mobilitat 
reduïda) i amb pantalla d’informació 
als usuaris.

Bus urbà a demanda
matí i tarda
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El servei a demanda, ara també al matí
a partir del 4 de gener de 2021

Títols vàlids
 Títols integrats d’1 zona de l’ATM: 
T-usual, T-casual, T-jove i T-familiar. Més 
informació a www.atm.cat

 Títols de tarifació social: T-16 i T-verda.            
Més informació a www.amtu.cat i a                 
www.amb.cat/t-verda

 Títols de tarifació social de l’AMB: Targeta 
rosa metropolitana, Passi metropolità 
d’acompanyant i T-4. Més informació 
a www.amb.cat/mobilitat o a l’oficina 
d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

 Bitllet senzill.

En cas de no poder utilitzar l’app, es 
pot reservar per telèfon al 936 325 133 
(horari d’atenció: 7-14 h i 16-19.30 h)

Com fer la reserva 
 Mitjançant l’app gratuïta

Per registrar-t’hi, introdueix les teves 
dades.

Per reservar un trajecte, selecciona 
la línia, el dia i l’hora, la ruta (parada 
d’origen i parada de destí), el nombre 
d’usuaris que faran el viatge i si 
necessites cadira de rodes.

A més, podràs planejar les teves pròximes 
reserves o revisar i reutilitzar les 
anteriors. 

L’hora de sortida i arribada pot variar 
lleugerament depenent de les reserves 
d’altres usuaris, però 1 hora abans 
t’avisarem amb una notificació de l’hora 
de recollida definitiva.

Es pot modificar o cancel·lar la reserva 
fins 1 hora abans del servei.

AMB Bus a demanda Cervelló

 Serveis matí i tarda

CB1, CB2
Línies a demanda

Des del 4 de gener de 2021 les línies 
regulars del matí L1+L3, L2 i L4 se 
substitueixen per les línies a demanda 
CB1 i CB2 amb nous horaris i noves 
expedicions. 

Aquestes línies només circulen prèvia 
petició. Hi ha unes parades fixes i el 
recorregut depèn de les sol·licituds dels 
usuaris.

FRANGES HORÀRIES DE SERVEI

De 7.00 a 7.45  De 8.00 a 8.45

De 8.45 a 9.30  De 10.15 a 11.00

De 9.30 a 10.15  De 11.45 a 12.30

De 11.00 a 11.45  De 13.15 a 14.00

De 12.30 a 13.15  

De 16.45 a 17.30 De 16.00 a 16.45

De 18.15 a 19.00 De 17.30 a 18.15

Matí

Tarda

CB1 CB2
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Des de fa mesos la Vespa Velutina s’ha 
instal•lat a Cervelló i l’Ajuntament ha 
fet intervencions en diversos punts 
de la via pública per eliminar els 
nius. Davant l’increment de casos, en 
breu s’engegarà una prova pilot per 
estudiar nous productes alimentaris 
que poden atreure a les vespes i que 
s’allotgen dintre de les trampes multi-
captura. Una empresa especialitzada, 
Fitostinger, s’ha ofert per instal•lar 
trampes en 4 zones diferents del 
municipi on s’han localitzat nius 
per estudiar l’eficàcia, durabilitat 
i resistència d’aquests atraients i 
analitzar les captures fetes per poder 
fer més efectiva la lluita contra aquest 
insecte invasor.

Tasques d’eliminació d’un niu a la 
plaça dels Països Catalans

Lluitant contra la 
vespa asiàtica 

L’article 114 de l’Ordenança de civisme municipal prohibeix 
donar menjar als animals a la via  i als espais públics 
sense autorització expressa i el seu incompliment pot ser 
sancionable. En el cas dels gats de carrer que viuen en 
colònies, hi ha persones voluntàries de l’entitat protectora 
ASGAT que vetllen per la seva alimentació i cura i que són 
les úniques que estan autoritzades per l’Ajuntament per 
controlar el funcionament d’aquestes colònies. 
En el cas dels porcs senglars és molt perillós perquè 
porten moltes malalties, provoquen accidents i fan malbé 
els parcs i jardins urbans.

A més d’un punt on poden fer les seves necessitats fisiològiques, les mascotes del 
municipi disposen d’una nova zona d’esbarjo per jugar i córrer situada a sota del 
pont de la carretera B-24, al costat del carrer Barons de Cervelló. El nou espai compta 
amb diversos elements com una barra graduable en alçada, un túnel i una rampa 
que permeten el joc i l’exercici físic dels animals. Aquest segon pipicà se suma al que 
ja funcionava al carrer de la Font de Can Esteve (pendent de canvi d’ubicació) i es 
regirà per les mateixes normes de funcionament, amb l’obligatorietat per part dels 
propietaris de recollir les deposicions dels animals i de respectar les normes recollides 
a l’Ordenança de civisme. Els dos pipicans es desinfectaran i desparasitaran per una 
empresa especialitzada contractada per l’Ajuntament.

A més dels dos pipicans existents s’ha instal·lat un urinari caní en forma de tòtem 
a la plaça Onze de Setembre que ensinistra els gossos basant-se en el mètode 
estímul-resposta. L’aparell dispensa una llaminadura a l’animal com a premi si fa allà 
les seves necessitats i contribueix a tenir els espais públics més nets, fomentant el 
civisme i la convivència, ja que és autorentable, autodesinfectant i ecològic.

L’has d’identificar amb un microxip homologat i inscriure’l al cens 
municipal d’animals de companyia.

Has de tramitar a l’Ajuntament  la llicència per a la tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos amb la documentació específica, que 
inclou una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que 
s’ha de lliurar cada any.

La llicència té una validesa de 5 anys que cal renovar per períodes iguals 
successius, i has de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les 
dades en un termini de 15 dies.

Has de mantenir el gos en adequades condicions higièniques i sanitàries i 
amb les atencions pròpies de la seva raça.

A la via pública el gos ha d’anar lligat amb cadena o corretja no extensible 
i portar morrió homologat.

Si tens un gos de raça potencialment perillosa...

ANYS

Jocs per als gossos a un pipicà
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La Cerbatuka és un grup de percussió nascut 
d’una proposta dels Geganters de Cervelló, amb la 
finalitat d’amenitzar les sortides geganteres i altres 
esdeveniments, i acostar el jovent a la cultura popular, 
oferint-los un espai musical creatiu.
A la Cerbatuka, a més dels Geganters de Cervelló, s’hi han 
sumat els Encaputxats Diabòlics, i la iniciativa continua 
oberta a tothom que vulgui passar-s’ho bé fent música i 
participant als actes culturals del municipi. 
Ja han fet el seu primer assaig a l’Escola Santa Maria de 
Cervelló.

Cerbatuka, un nou 
grup de percussió

La situació de pandèmia va provocar el retard en el temps del 
Festival d’estiu de música organitzat per Segle Nou que en 
edicions anteriors s’havia desenvolupat en els mesos de juny 
i juliol i que finalment es va celebrar al setembre i octubre. 
També es va canviar la ubicació habitual passant de l’Església de 
Santa Maria a la de Sant Esteve. Tres propostes diferents per als 
amants de la música: el pianista Jordi Camell, el Trio Campmany 
i el Quartet Ressonància, marcades totes pels protocols de 
seguretat i higiene per la Covid-19.

Festival d’estiu de Segle Nou

Cervelló va tornar a dir no a la violència masclista amb motiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. La lectura 
del manifest institucional a càrrec de l’Associació de Dones de Cervelló i el 
minut de silenci en record de les víctimes van centrar els actes del 25 de 
novembre, un dia que va començar amb la xerrada sobre els efectes de la 
Covid-19 sobre les violències masclistes impartida per la psicòloga Maria 
Mateo i va acabar amb la il·luminació especial de la façana de l’Ajuntament. 
El programa d’actes d’enguany també va incloure una activitat formativa 
per cercar feina després dels 45 anys, una ponència teatral virtual i una 
activitat artística en línia, a més de adhesió a la campanya “Diposita aquí 
el teu masclisme” de l‘Institut Català de les Dones.

Amb la declaració de Cervelló com a municipi feminista, l’Ajuntament 
treballa transversalment per posar la mirada feminista en l’impuls de les 
seves polítiques en tots els àmbits. A més, en el passat Ple de novembre, 
el consistori es va adherir al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix 
Llobregat 2020-2024 que contempla un conjunt integrat i sistemàtic de 
polítiques públiques i mesures que possibiliten la promoció de la igualtat 
i la no discriminació de persones LGTBI.

Prou violència 
masclista
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La Junta del Casal, en representació de 
tot el Casal de la Gent Gran, van donar 
a Cervelló Solidari els diners que tenien 
destinats a les seves activitats i que 
no han pogut fer donada la situació de 
pandèmia que vivim.
Petits gestos, grans cors i molta ajuda 
per a la gent que més ho necessita.

Cervemakers té la 
seva seu provisional 
a l’edifici de la 
Masia, al carrer 
Germandat de Sant Sebastià, i  presentarà el nou local 
en una jornada de portes obertes tan bon punt la situació de 
pandèmia ho permeti. En la seva tasca de fer arribar la tecnologia 
a tota la població, ha creat l’Espai Maker amb el Laboratori de 
Fabricació Digital que compta amb plotters d’impressió, una 
màquina de cosir digital, una planxa tèrmica per estampar teixits, 
una impressora 3D i cinc ordinadors de sobretaula, un material 
que es posa a l’abast de tothom que ho pugui necessitar. L’entitat 
ocuparà aquest espai fins que es pugui obrir la zona maker que 
s’ubicarà a la Biblioteca dins del projecte BiblioLab de la Diputació.

L’Associació d’Activitats Artístiques ha traslladat 
la seu del número 9 del carrer Sant Esteve també 

a les dependències de la Masia, on les persones 
amb inquietuds artístiques tenen un espai idoni 

per desenvolupar tasques d’art i artesania.

L’entitat Eix Social ha traslladat la seva activitat 
des del carrer Joaquim Mensa per poder 

continuar amb la seva tasca per combatre la 
injustícia i la desigualtat social.

Locals nous per a entitats
Diverses entitats del municipi ja compten amb 
locals cedits per l’Ajuntament per desenvolupar 
les seves activitats a través de convenis de 
col·laboració durant un temps determinat.
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Les instal·lacions del Centre Cívic l’Ateneu continuen tancades per al desenvolupament 
de les activitats ordinàries a causa de les mesures per la pandèmia, després d’un 
petit parèntesi d’obertura al juliol. En aquesta segona onada, tan sols s’ha obert per 
acollir alguna activitat puntual organitzada per l’Ajuntament i per la Sala d’actes al 
50% del seu aforament. A l’espera de noves mesures, el centre romandrà tancat per 
les vacances de Nadal del 21 de desembre a l’11 de gener. Des que es va decretar 
l’estat d’alarma, el seu tancament total durant el confinament ha permès fer petites 
reformes i tasques de manteniment de totes les sales, amb el pintat de sostres i parets, 
la reparació d’humitats i la millora de la instal·lació elèctrica.

Sota el lema “Cinema, natura, acció!”, la tercera edició del Festival Cinema 
Natura de Cervelló celebrada del 2 al 4 d’octubre a l’Ateneu va aplegar més 
de 230 espectadors que van seguir un protocol de seguretat i d’higiene per 
garantir la protecció de les persones participants, amb control de l’aforament, 
obligatorietat de la mascareta, presa de la temperatura, distància de seguretat 
entre butaques, sortides controlades i votacions a mà alçada. Els assistents van 
gaudir de la projecció de 3 pel·lícules i 9 curtmetratges, a més de les petites peces 
dels concursos de curts locals (El lado salvaje de Cervelló, Duelo en RocasRojas, 
La vida de los mochuelos i Iris) i de Mòbil Films  (Carrerada, camí ral o camí 
ramader, Viu natura i Cuidant el passat). Aquest any el reconeixement especial 
va ser per a la Fundació CRAM pels gairebé trenta anys d’esforç dedicats a la 
protecció dels animals marins, representada per la directora de la fundació, 
Elsa Jiménez. El jurat, compost per Montse Argengou, Joan Carles Gil, Sandra 
Formatger i Ferran Molinas, va escollir el curtmetratge basc Bayandalai – Lord 
of the Taiga, dirigit per Amer Etxebarria i filmat a Mongòlia, com a guanyador del 
premi del jurat. El públic va premiar Abuelo fuego, dirigit per Alfonso O’Donell, 
com a millor curtmetratge 
internacional. El premi al 
millor Mòbil Film el va guanyar 
Cuidant el passat, de Marta 
González i Manel Tantull, que 
explica l’extraordinària feina 
de l’entitat Gaudim Cervelló 
per recuperar les cabanes de 
pedra seca. El millor curt local 
se’l va endur El lado salvaje 
de Cervelló, d’Iván Villarejo, 
dedicat a la fauna del municipi.

Amb continus canvis derivats de la 
situació provocada per la pandèmia en 
els últims mesos, la Biblioteca ha reprès 
l’horari d’obertura al públic, els serveis i 
la programació d’activitats. L’equipament 
és obert els dies feiners de 16 a 20 hores 
excepte dimecres i dissabte, que ho fa de 
10 a 14 hores. Els usuaris poden fer ús del 
servei de préstec de documents, retornar-
los en la bústia exterior i accedir a les sales. 
També ofereix l’e-Biblio, el préstec a través 
del carnet de continguts digitals via web o 
amb l’aplicació pels diferents dispositius, i el 
portal Gènius amb recursos de lectura i jocs 
per a infants. Podeu seguir tota la informació 
i les novetats a bibliotecavirtual.dib.cat i a 
l’instagram @biblio.cervello. 
De cara al 2021 vol centrar-se en organitzar 
activitats vinculades al benestar emocional i 
personal, dedicar cada mes a una temàtica 
amb motiu del 15è aniversari i dinamitzar 
l’espai maker del projecte BiblioLab.
La Sala Infantil ha estrenat nova decoració 
i acull el Drac adormit i el Cervi, uns 
vinils inspirats en la llegenda de Cervelló, 
acompanyats d’uns petits aficionats a la 
lectura. A l’espai dels ordinadors s’ha col·locat 
un poema de la Joana Raspall i a les escales 
d’accés a la Sala polivalent, un vinil amb la 
paraula cultura en diversos idiomes.

Ateneu tancat i reformat

3r Festival Cinema Natura 
amb restriccions i seguretat

Nova normalitat
a la Biblioteca
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Un miler d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària van començar el curs 
escolar en els centres educatius de Cervelló el passat 14 de setembre. Un curs que 
està marcat per la pandèmia i per la incertesa que ha generat entre la comunitat 
educativa, les famílies i els alumnes des del primer moment.
Els infants i joves van tornar a trepitjar les aules dels tres centres públics del municipi 
6 mesos després del decret d’estat d’alarma, amb un final de curs passat viscut 
telemàticament i amb un inici de forma presencial que es va fer de forma esglaonada 
i per diferents accessos. Durant aquest temps, l’activitat als centres va ser mínima 
per part de l’alumnat. Durant l’estiu es va  aprofitat per fer algunes obres de millora 
i reforma de les instal·lacions educatives. A l’Escola Nova, entre d’altres coses, s’han 
restaurat escales, baranes i tanques i s’han reparat totes les portes d’accés, en 
una inversió total de gairebé 7.000 euros. A l’Escola Santa Maria s’han fet obres 
als diferents edificis per valor de gairebé 40.000 euros, destacant la reparació del 
paviment del gimnàs, diferents actuacions ens els patis i la col·locació de grades al 
pati interior d’infantil.

Millores a les escoles

Escola Bressol, Escola Verda
L’Escola Bressol municipal Pota-roges ha rebut el distintiu d’Escoles 
Verdes que gestiona la Generalitat de Catalunya a través dels 
departaments d’Ensenyament i de Territori i Sostenibilitat. Per 
aconseguir-ho les professores han fet 2 anys de formació específica 
i han portat a terme diferents accions. Durant el curs passat, el 
centre va fer els programes de  recollida d’oli i de piles, dels cistells de 
vímet per la fruita, de compostatge, de les sortides a la muntanyeta 
i de l’hort a l’escola. El programa Escoles Verdes dóna suport a 
tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, 
avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives amb la finalitat 
d’afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat. 
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Tots els centres escolars han rebut una bicicleta elèctrica de mans de l’Ajuntament
per tal d’afavorir la mobilitat entre els centres de professors i de personal administratiu.

Amb l’inici del curs escolar, les aules es van condicionar per tenir les màximes 
garanties de seguretat per a l’alumnat i el professorat i cada centre va elaborar 
els seus protocols en funció de l’etapa educativa, el nivell i les necessitats pròpies. 
Tots han seguit la norma bàsica de la higiene de mans,  la distribució en grups 
estables o bombolla i l’ús de la mascareta. El professorat i l’alumnat de l’institut 
han de portar mascareta tot el dia, inclús en el pati, i a primària depèn de la 
situació epidemiològica, sent obligatòria entre els més grans de 6 anys. S’han 
establerts grups estables amb ratios reduïdes sobre els 25 alumnes a l’institut i 20 
a primària. També es va incidir en la senyalització dels accessos als centres i des 
de la via pública, i la presència de la Policia Local per tal d’evitar aglomeracions 
a les portes d’entrada i regular el trànsit dels alumnes que acudeixen amb les 
famílies en cotxes particulars.

Pel que fa a la higiene, s’han reforçat les tasques de neteja amb més personal als 
centres i s’incideix especialment en zones com els lavabos, a més de desinfectar 
el material utilitzat pels alumnes. A tots els centres s’han instal•lat una vintena de 
dispensadors de sabó i de paper, a més de dosificadors de desinfectant vegetal per 
als objectes.

Les escoles davant el coronavirus
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Les obres de construcció de la primera 
fase de les noves pistes de petanca a 
la zona verda del carrer dels Àngels ja 
estan enllestides. La zona compta amb 
tres plataformes de 4 pistes cadascuna 
i les obres es completaran amb una 
segona fase que inclourà noves pistes 
i s’adequarà més espai per a esbarjo i 
gaudiment de jugadors i acompanyants. 
La primera fase s’ha de completar amb 

l’enjardinament d’alguns parterres, amb 
la plantada d’algun arbre, amb alguns 
elements de seguretat i amb una caseta 
més amb més lavabos.
La previsió és que puguin entrar en 
funcionament l’estiu vinent i es pugui 
traslladar la seu del Club de Petanca. Serà 
un espai propi, amb bona il·luminació 
i amb unes pistes de categoria, com el 
club que les farà servir.

Les noves pistes de petanca, 
pràcticament enllestides

El món de l’esport també ha quedat molt afectat per 
les contínues restriccions imposades per la pandèmia. 
Després del confinament, les instal·lacions esportives 
municipals van obrir al juny amb determinades mesures 
de seguretat i higiene que es van mantenir durant tot 
l’estiu. Però amb el decret de finals d’octubre es va 
obligar al tancament de totes les instal·lacions esportives, 
la prohibició d’entrenar durant dues setmanes i la 
suspensió de totes les competicions no professionals o 
estatals. El 23 de novembre, aplicant el Pla progressiu 
de reobertura d’activitats esportives del Procicat, les 
instal·lacions van tornar a obrir amb les restriccions que 
establien el 50% de l’aforament en espais a l’aire lliure 
i un màxim del 30% de la seva capacitat a l’interior. A 
Ceraqua només es permetia l’accés als vestidors i les 
dutxes als practicants d’activitats aquàtiques per poder 
canviar-se però sense fer ús de les taquilles. Pel que 
fa a les activitats dirigides, s’havien de fer amb reserva 
a través dels tiquets de control de l’aforament que es 

recollien a 
la recepció 
abans 
d’entrar. 
El pavelló 
Xavier 
Ballber s’obria per les 
activitats extraescolars i per a l’entrenament de les 
entitats esportives. L’skateparc, la pista poliesportiva 
i l’streetworkout només es podia fer servir si hi havia 
servei de vigilància de 16 a 21 h i els caps de setmana de 
10 a 14 i de 16 a 21. I al camp d’esports municipal, tots els 
clubs que entrenen van reprendre l’activitat després de 
l’aturada de dues setmanes. El Pla també contemplava el 
tancament a les 21 h de totes les instal·lacions. A l’espera 
dels canvis que puguin haver-hi al mes de desembre i el 
possible aixecament d’algunes restriccions, l’esport local 
reprèn progressivament una activitat bàsica per a la salut 
i la qualitat de vida de la ciutadania.

Cap a la normalitat en l’esport

El futur camp de tir amb arc, ubicat a la zona del Lledoner, continua amb 
el seu arranjament amb les feines de desbrossament i condicionament 
forestal del terreny que efectua l’Associació Tir amb Arc Cervelló amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. El consistori ha proporcionat tota la 
cartelleria del circuit i la senyalització de l’entrada, a més d’atorgar una 
subvenció amb motiu de l’aniversari de l’entitat que permetrà l’adquisició 
de les dianes per a les instal·lacions. L’associació es va reactivar a finals del 
2019 després de 4 anys d’inactivitat. Al novembre es va signar un conveni 
mitjançant el qual la família Güell, propietària dels terrenys, els cedia al 
consistori per a la pràctica d’aquesta disciplina a través de l’entitat.

Arranjament del camp de tir amb arc

Signatura l’any 
passat del conveni 
de col•laboració 
amb l’Associació de 
Tir amb arc per a la 
cessió dels terrenys 
per a practicar 
aquest esport.

També ha instal•lat a l’entrada de 
Ceraqua uns aparcabicicletes per 
facilitar la mobilitat sostenible als 

usuaris de la zona esportiva.

L’Ajuntament instal•larà 
en breu una estació de 
manteniment amb eines 
per mantenir i reparar  
bicicletes (bike tools) al 
costat de l’skatepark, 
amb ús obert i gratuït.
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Les obres de construcció de la marquesina del camp d’esports 
municipal que cobreix les grades del públic es troben en la 
recta final. Es tracta d’un rectangle de 9 per 49 metres que 
tapa completament l’àmbit de les grades per a protegir els 
espectadors de les inclemències meteorològiques.

El procés de contractació de l’empresa que canviarà la gespa 
artificial del camp està en marxa. Les quatre empreses 
que s’ha presentat a la licitació han fet les primeres cates 
sobre el material actual per veure la profunditat, el gruix i 
comprovar l’estat del cautxú. 

Novetats del camp d’esports

Esportistes locals d’elit
Cervelló continua sent pedrera de molt esportistes joves que estan aconseguint 

importants èxits en les diferents disciplines que practiquen.

La cervellonina Meritxell Cabetas 
Miralles, de 17 anys, es va declarar 
subcampiona de la Supercopa de 
Catalunya 2020, formant part de l’equip 
del Sènior Femení Divisió d’Honor Plata 
femenina de la Fundació Handbol 
Sant Vicenç dels Horts. El partit es va 
celebrar el passat 21 d’agost al pavelló 
Salvador Gimeno de Sant Joan Despí i 
es va retransmetre pel canal Esport 3.

El passat 11 d’octubre es va disputar 
el Campionat de Catalunya absolut 
d’atletisme, en què el nostre veí Ferran 
Pedrola es va proclamar campió de 
Catalunya en la prova de relleus 4x100 
masculí. L’Estadi municipal d’Igualada 
va ser testimoni de com l’equip del CA 
Molins guanyava la prova, amb una 
marca de 43,63’’ i el Ferran realitzant el 
penúltim relleu.

Durant el transcurs del campionat 
absolut, també es va disputar el 
campionat de categoria sub23. En 
aquest cas, un altre dels esportistes de 
Cervelló va obtenir doble reconeixement 
esportiu. L’Àlex Valverde,  es va proclamar 
campió de Catalunya sub23 en la prova 
de decatló masculí amb 6048 punts, 
marca que li va atorgar alhora la medalla 
de bronze en categoria absoluta.
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El Pavelló Xavier Ballber serà el centre de tecnificació de 
la Lliga Catalana de Futbol Sala fins a la temporada 2022-
2023. Amb la renovació del conveni que va entrar en vigor 
la temporada 2017-2018, el futbol sala català podrà comptar 
amb les instal·lacions del pavelló fins, com a mínim, el 
juny de 2023. Aquest document estableix un marc de 
col•laboració entre l’Ajuntament de Cervelló i la Federació 
Catalana de Futbol, mitjançant el qual el Pavelló municipal 
acull els entrenaments de les Seleccions Catalanes, jornades 
de tecnificació, proves físiques d’àrbitres i altres activitats 
organitzades per la Lliga Catalana de Futbol Sala. A l’acte de 
signatura del conveni el passat 11 de novembre va assistir el 
Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, Oriol 
Camacho, el Director General de la FCF i director de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, i l’alcalde de 
Cervelló, José Ignacio Aparicio.

Renovat el conveni per acollir el centre de tecnificació de futbol

Davant les restriccions que obligaven al tancament de les 
instal•lacions esportives i al confinament municipal, així com la 
prohibició d’organitzar actes esportius, que entraven en vigor a 
finals d’octubre, la cursa Pota-Roja ha quedat ajornada fins al 14 de 
novembre del 2021. Els organitzadors, Weefel Event i l’Ajuntament 
de Cervelló, van treballar fins a l’últim moment preparant tots els 
protocols de funcionament i les mesures adients per fer una cursa 
segura en la data programada per l’edició d’enguany, el passat 8 de 
novembre.

Ajornada la Pota Roja

L’esport local contra el coronavirus 
Les entitats esportives locals han enfilat la nova temporada 
atenent les indicacions de les autoritats sanitàries pel que 
fa al protocol de represa d’activitats en l’àmbit esportiu. 
Després del parèntesi de l’estiu, al setembre els clubs 
esportius van començar els entrenaments i els partits de 
pretemporada amb les restriccions establertes: distància, 
presa de temperatura, treball en grups estables, control 

de la presència per fer el seguiment en cas de detectar-se 
algun cas i desinfecció del material utilitzat. Però tots van 
patir durant dues setmanes l’aturada total de l’activitat 
del mes de novembre, que es va reprendre el dia 23, i 
esperen ara que s’aixequin les restriccions i puguin tornar 
a les competicions que tantes alegries donen als jugadors 
i al cos tècnic dels equips.

Represa dels entrenaments del MVP Bàsquet al pavelló

Els infants de la Penya Blaugrana amb mesures de protecció Entrenaments i desinfecció de material del Club de Rugby

Jugadors del Club Futsal preparats per entrenar
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Cristina Martínez

Joan Noguera

La feina continua

La Covid-19 en números

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

Tot el 
que vols 
saber...

Novament la Covid marca les nostres vides, la nostra 
salut, els nostres moviments, la nostra economia, les 
nostres relacions i fins i tot les nostres festes de Nadal, 
però l’activitat continua al nostre Ajuntament, i a 
nosaltres ens correspon la tasca de fer l’oposició.
S’han aprovat els impostos per al any vinent, amb el 
nostre vot en contra. Hauríem votat a favor d’alguns 
imposts menors que no s’apugen, però malauradament, 
els veïns veurem incrementat el nostre rebut d’IBI, 
conseqüència de l’increment del valor cadastral que 
s’està aplicant  des del 2012, i encara que el govern 
abaixa el tipus del gravamen, no ho fa de forma suficient 
per compensar aquest increment.
A conseqüència de la Covid es va ajornar un dels 
pagaments fraccionats de l’IBI d’aquest any, el de 
maig, que va passar a novembre. Quan es va pendre 

aquesta decisió es va pensar que a aquestes altures 
de l’any la situació econòmica seria millor de la que 
és. A conseqüència d’aquest canvi hem de pagar un 
rebut l’1 de novembre i un altre l’1 de desembre. Vam 
demanar que aquest darrer, ja que no pot ser cobrat 
més enllà d’aquest any, fos presentat el 31 de desembre, 
per separar més els pagaments, però el govern ho ha 
denegat per impossibilitat de la gestió administrativa.
Pròximament s’aprovarà el pressupost per al 2021. El 
grup municipal ERC-SUMEM-MES ha presentat una 
sèrie de propostes, on hem intentat recollir les idees i 
necessitats més importants per als nostres veïns.

Benvolguts veïns, nos acercamos al final de este año 
atípico y doloroso a nivel de salud y económico.
En lo relacionado con la salud la Generalitat sigue sin abrir 
el CAP de Cervelló a las consultas de medicina general, no 
haciendo caso a las peticiones del Ayuntamiento y vecinos.
Tributo de la AMB, vuelven a llegar los recibos con una 
sustancial rebaja de la cuota líquida a pagar, pero la AMB 
no ha tenido en cuenta la petición que aprobamos en el 
pleno Diciembre 2019 los 3 grupos políticos de quitar la 
Bonificación trampa, Cs también lo pidió en el pleno de la 
AMB.
Desde la regiduría de Via Pública también ha sido un 
año muy com de aceras de todo el Municipio por el mal 
estado que se encontraban y no poder ser reparadas por la 
Brigada Municipal ya que ha tenido que dedicar a adaptar 
espacios públicos a las nuevas medidas sanitarias.
También desde Via Pública dentro del mes de diciembre 
se comenzará a cambiar la valla de la carretera de Santa 

María por una de casi nulo mantenimiento y gran duración, 
se realizará en varias fases, cambiando en primer lugar el 
tramo más peligroso.
En la Regiduría de Bienestar Animal se ha colaborado 
de forma constante con ASGAT (Protectora de Gatos 
de Cervelló) en el control de colonias de gatos y en las 
condiciones sanitarias de los mismos. En breve firmaremos 
un convenio con la Asociación para mejorar la vida de 
nuestros animales. 
Regiduría de Salubritat, asentamiento avispas asiáticas en 
Cervelló, han sido retirados hasta la fecha 4 nidos de esta 
especie invasora y depredadora sobre otras especies de 
avispas autóctonas.
En breve se pondrá en marcha una campaña de civismo, 
debido al aumento de acciones incívicas, que aunque son 
minoría hacen mucho daño a la imagen de Cervelló.
Cs Cervelló us desitja un Bon Nadal i un Bon Any 2021.

El 2020 està a punt de finalitzar i tots tenim ganes de tancar-lo 
i començar un any nou més esperançador. És moment de fer 
valoracions de què s’ha fet durant aquests mesos on la pandèmia 
ens ha obligat a aparcar projectes i prioritzar les necessitats del 
municipi en aquest context. 
En l’anterior article us vam relacionar totes les actuacions i 
col·laboracions socials que vam realitzar, així com els ajuts 
econòmics que duríem a terme. Ajuts que han anat destinats 
a sectors més afectats com són el petit comerç i els autònoms, 
on s’han destinat més de 40.000 € de manera directa, a part de 
la suspensió de taxes o reducció d’impostos municipals. També 
ens hem bolcat amb les famílies més afectades per la crisi i s’han 
donat més de 70.000 € d’ajudes socials i 600 entregues en kits 
d’alimentació i higiene. A més de reforçar amb personal tècnic 
per aquesta àrea en 1 treballadora social, 1 educadora social i 1 
treballadora familiar més. Els equipaments com són les escoles, 
la zona esportiva, la biblioteca, l’ateneu, el casal de la gent gran o 

l’Ajuntament, els hem adaptat per obrir amb totes les mesures 
de seguretat i higiene exigides, tant pel que fa a les instal·lacions, 
com a la neteja o material de prevenció que el personal o usuaris 
han de dur, i que ha suposat un increment de la despesa en 
200.000 €. També hem reforçat el servei de neteja viària i recollida 
d’escombraries, i altres serveis municipals com són l’escola bressol 
i el complex esportiu, s’han vist afectats per la suspensió temporal 
del servei i manca d’ingressos que l’Ajuntament s’ha de fer càrrec, 
això suposa una nova despesa de 190.000 €. Així que podem fer un 
balanç econòmic del cost que hem tingut per la Covid-19 en aquest 
any 2020 i que ascendeix a 500.000 €, just en un any on hem hagut 
de pagar una sentència per expropiació forçosa de 3.600.000 €, 
però així i tot, hem rebaixat el tipus impositiu de l’IBI, congelat els 
altres impostos i hem passat un nou càlcul a l’AMB perquè rebaixin 
un 60% el tribut metropolità del 2020 i a més, hem interposat un 
recurs perquè ho apliquin al tribut del 2019 i retornin els ingressos 
indeguts cobrats al poble.   Bon Nadal!

Ciutadans

Rosaura Serra



el Nadal
més Segur a Cervelló
Viu


