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Guanyem en mobilitat
Ampliació dels horaris de bus 

urbà i nou servei a la demanda



22 de febrer
17.30 h Rua de Carnaval infantil  
Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament

18.15 h Animació i concurs de disfresses i
xocolatada
Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

23 de febrer
17.30 h Ball de la Gent Gran
Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas

24 de febrer
17 h Taller infantil Univers Internet: el futur
d’Internet, Sala Polivalent de la Biblioteca

26 de febrer
18.30 h Missa de cendra. Comença 
la Quaresma
Parròquia de Sant Esteve de Cervelló

28 de febrer
18.30 h Cicle de xerrades “Els alcaldes 
de Cervelló” amb Angelino Maestro
Sala Polivalent de la Biblioteca

29 de febrer
19 h Carnaval de Cervelló 2020
Sortida des del carrer Vidriers, amb
exhibicions de les comparses al carrer
Major i lliurament de premis al Pavelló 
Xavier Ballber

23.30 h Espectacle musical
Pavelló Xavier Ballber

1 de març
11 h VI Cursa deL patró de Bombers
Sortida del Parc de la Timba

12 h Jugatecambiental: Ciutat Somiada,
amb la Companyia Patim Patam
Parc de la Timba

4 de març
19 h Tertúlia literària Detectives salvajes 
a càrrec de Joan Boher
Sala Polivalent de la Biblioteca

5 de març
14.30 h Certamen Lectura en Veu Alta
Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu
17.30 h
Hora del conte
Sala Polivalent Biblioteca

7 de març
8 h Competició de crossfit No More Rep
Camp d’esports municipal

8 de març
Dia Internacional de les dones

12 h Acte institucional
Pavelló Xavier Ballber

12 h Jugatecambiental: Taller Petits
animalons (EDULIS)
Parc de la Timba

12 de març
17.30 h Hora del conte especial 8M: 
Quan les nenes volen alt

14 de març
9h Trobada d’Escoles del Rugbi, a càrrec
del Club Rugby Cervelló
Camp d’esports municipal

15 de març
9 h Botifarrada Associació de Veïns 
de Can Pi
Carrer Font

12 h Jugatecambiental: Coneguem 
els nostres boscos (Ajuntament)
Parc de la Timba

16 de març
17 h Taller infantil: Atrapant l’aire,
contaminació atmosfèrica
Sala Polivalent de la Biblioteca

17 de març
17.30 h
Xerrada d’educació alimentària, a càrrec de
Queralt Aguilar
Sala de Plens de l’AJuntament

18 de març
Exposició Quin temps tenim? L’organització
de la vida quotidiana
Fins al 24 d’abril
Exposició itinerant 

20 de març
18.30 h Cicle de xerrades “Els alcaldes 
de Cervelló” amb Jesús Arévalo
Sala Polivalent de la Biblioteca

21 de març
17 h Actuació del Xou del Casal 
de la Gent Gran
Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

22 de març
12 h Jugatecambiental: Cotxes i bicicletes,
compartim els carrers 
Parc de la Timba

23 de març
17 h Taller i debat: Alicia al país de les
deixalles
Sala Polivalent de la Biblioteca

25 de març
11 h Inici del Voluntariat per a la Llengua 
a càrrec del Consorci de Normalització 
Lingüística

27 de març
18.30 h Inauguració de l’exposició 
de fotografies Raices y puntas
Sala Polivalent de la Biblioteca

29 de març
9 h Caminada popular “La flor dels cirerers” 
a càrrec de la Biblioteca i Gaudim Cervelló
Sortida des de la Plaça de la Biblioteca

11 h Activitats de la campanya Connecta’t 
al Blau, amb Aprenem i el Club de Rugby
Camp d’esports municipal

12 h Jugatecambiental: Endinsa’t 
Parc de la Timba

30 i 31 de març, 2 i 3 d’abril
18 h Audicions musicals a càrrec de l’Aula 
de música
Sala Polivalent de la Biblioteca

Del 30 de març al 3 d’abril
Festa de la Primavera al Casal de la
Gent Gran

30 març   
16.30 h Activitat al Casal de la Gent Gran

31 de març  
16.30 h Activitat al Casal de la Gent Gran

1 d’abril 
10 h Petanca a la zona esportiva municipal

14 h Paella  a la sala Tarradellas del Centre
Cívic Ateneu 

16 h Ball de la Festa Primavera a la Sala
Tarradellas del Centre Cívic Ateneu

2 d’abril 
17 h Cinema de la Festa de la Primavera 
al Casal de la Gent Gran

3 d’abril 
17 h Actuacions de les Activitats de la
Festa de la Primavera a la Sala del Teatre
del Centre Cívic l’Ateneu

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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Comencem la dècada amb 
molts projectes i tres prioritats 
fonamentals...

2020, un buen año para empezar a cerrar
problemas que vienen de lejos...

Empezamos 
la década 

con muchos 
proyectos y 

tres prioridades 
fundamentales...

2020, un bon any per començar 
a tancar problemes 
                que vénen de lluny...

Empezamos una nueva década que será muy importante para nuestro municipio. Con una programación ajustada 
a las necesidades en estos próximos meses y años se cerrarán viejas heridas de problemas no solucionados 
durante muchísimo tiempo. 
Con toda seguridad en estos próximos tres años se solucionarán todos los problemas jurídicos y los más importantes 
a nivel de servicios y de mejoras urbanísticas de las urbanizaciones: iluminación, colectores, etc. Problemas que 
se han afrontado desde hace pocos años, cuando tenían que estar solucionados desde hace muchísimo tiempo. 
Con toda seguridad se afrontarán las reparaciones necesarias para tener los principales equipamientos municipales 
en las mejores condiciones. Sin goteras, con buenos accesos, y con los principales servicios en marcha. Problemas 
que vienen de lejos, a los que se ha intentado poner remedio con recursos propios, pero que requieren de 
actuaciones más grandes e inversiones más cuantiosas.
Con toda seguridad vamos a cerrar las posibilidades que tenemos para que propietarios particulares nos obliguen a 
hacer expropiaciones que de ningún modo queremos, pero que han hecho que en este pasado mandato tuvieramos 
que hacer frente a pagos por valor de 1.600.000 € y que hayamos empezado este año pagando 3.600.000 € por 
unas sentencias sobre demandas que se produjeron hace años y que nunca tendrían que haber prosperado.
Son tres prioridades fundamentales que acompañan a otros muchos proyectos que mejorarán la vida y los servicios 
de nuestro pueblo: el bus a la demanda, el nuevo contrato de limpieza y recogida de basuras que estamos 
estudiando ahora mismo, las nuevas licitaciones de mantenimiento de colectores, de limpieza de equipamientos, 
de mejora del alumbrado público o de la gestión de Ceraqua... son temas que se están trabajando para conseguir 
el mejor servicio posible mientras hacemos las inversiones previstas en la marquesina y la hierba del campo 
municipal de deportes o en las nuevas pistas de petanca... Entre todos y todas, cada día Cervelló estará mejor.

Comencem una nova dècada que serà molt important per al nostre municipi. 
Amb una programació ajustada a les necessitats en aquests pròxims mesos 
i anys es tancaran velles ferides de problemes no solucionats durant molt 
de temps. 
Amb tota seguretat en aquests tres anys vinents se solucionaran tots els 
problemes jurídics i els més importants pel que fa a serveis i a millores 
urbanístiques de les urbanitzacions: il·luminació, col·lectors, etc. Problemes 
que s’han afrontat des de fa pocs anys, quan havien d’estar solucionats des 
de fa molt i molt de temps. 
Amb tota seguretat s’afrontaran les reparacions necessàries per a tenir els 
principals equipaments municipals en les millors condicions. Sense goteres, 
amb bons accessos, i amb els principals serveis en marxa. Problemes que 
vénen de lluny, als quals s’ha intentat posar remei amb recursos propis, però 
que requereixen d’actuacions més grans i inversions més quantioses.
Amb tota seguretat tancarem les possibilitats que tenim perquè propietaris 
particulars ens obliguin a fer expropiacions que de cap manera volem, 
però que han fet que en aquest passat mandat haguéssim de fer front a 
pagaments per valor d’1.600.000 € i que hàgim començat enguany pagant 
3.600.000 € per unes sentències sobre demandes que es van produir fa anys 
i que mai haurien d’haver prosperat.
Són tres prioritats fonamentals que acompanyen a molts altres projectes 
que milloraran la vida i els serveis del nostre poble: el bus a la demanda, 
el nou contracte de neteja i recollida d’escombraries que estem estudiant 
ara mateix, les noves licitacions de manteniment de col·lectors, de neteja 
d’equipaments, de millora de l’enllumenat públic o de la gestió de Ceraqua... 
són temes que s’estan treballant per a aconseguir el millor servei possible 
mentre fem les inversions previstes en la marquesina i l’herba del camp 
municipal d’esports o en les noves pistes de petanca... 
Entre tots i totes, cada dia Cervelló estarà millor.



cervelló informació4

Carrer asfaltat a
la zona del Grau
Al mes de desembre s’han fet les obres de pavimentació de 
dos carrers de la zona residencial del Grau, concretament de 
Maset del Grau i de Torrent del Mascaró. Aquests dos carrers 
eren de terra o tenien restes de paviment en zones puntuals 
que calia arranjar amb aglomerat asfàltic. 

Un cop arranjats, els vehicles poden circular de forma segura 
i s’ha reduït la producció de pols que comportava el seu pas. 
Tot i que els carrers afectats arriben fins a la deixalleria mu-
nicipal, l’accés a aquest equipament no es va veure impedit 
per les obres. 

Informació sobre 
el tribut metropolità
El Ple de l’Ajuntament del passat 27 de gener va apro-
var per unanimitat una moció per manifestar a l’AMB la 
queixa de veïns i administració sobre la falta d’informació 
i transparència en relació a l’aplicació del tribut metropo-
lità. La moció també demana la suspensió del cobrament 
i la devolució dels diners a les persones que l’han pagat. 
A més, exigeix un pla d’inversions del transport públic i 
requereix una reducció per les tarifes socials. 
En relació al tribut, l’Ajuntament de Cervelló va organit-
zar una sessió informativa el passat 19 de desembre per 
explicar els seus detalls, amb el suport de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. La sessió va tenir lloc a la Sala de 
Plens de la Casa de la Vila i va comptar amb l’assistència 
del gerent de l’organisme i del tresorer per aclarir a la 
ciutadania els dubtes obre aquest nou impost. El tribut 
finança les actuacions necessàries per aconseguir un 
territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria 
d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a la 
connectivitat mobilitat i funcionalitat del territori.

Les pluges del passat gener van empitjorat l’estat de l’edifici del carrer 
Major, a l’alçada del número 72, i calia enderrocar-lo urgentment. 
Com que la seva façana està protegida en el Catàleg de patrimoni, 
s’ha col·locat un suport provisional a la vorera que l’aguanti fins que 
no estigui l’estructura del futur edifici. Això ha comportat 
l’habilitació d’un pas alternatiu pels vianants per facilitar una 
mobilitat segura mentre durin les obres.

Les parades de bus de Granja 
Garcia ja disposen de plaques 
solars que proporcionen llum a les 
marquesines.
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Adjudicades 
les obres de la 
marquesina del 
camp d’esports
L’Ajuntament ha adjudicat les obres per 
a la construcció d’una marquesina per al 
públic a les grades del camp d’esports 
municipal. L’empresa encarregada de les 
obres és Bergavia SLU per un import de 
gairebé 132.000 euros. 

Passats els anys es fa necessari cobrir 
aquestes grades per dotar de millors 
prestacions als visitants i s’ha dissen-
yat una marquesina que cobreix gairebé 
la totalitat de les grades per a protegir 
als espectadors de la pluja i el sol. La 
superfície de la marquesina serà 433,65 
m² amb les prestacions necessàries de 
funcionalitat i seguretat. 

Més millores a l’Escola Bressol 
municipal Potes-Roges
Continuen les actuacions que s’estan duent a terme a l’Escola Bressol Potes-Ro-
ges dins dels projectes de millora de l’accessibilitat al centre i de les estructures 
de joc. Els dos projectes recullen algunes actuacions que ja s’han acabat i altres 
que finalitzaran aviat, com la instal·lació de canals de recollida d’aigües pluvials 
a l’edifici principal i la connexió de baixants, la col·locació de passamans en un 
tram de l’escala interior del centre i en les escales de la llar 2, la substitució de la 
porta de l’edifici principal i de l’intèrfon, l’execució d’un nou pas d’accés a la zona 
de l’hort des del pati superior i substitució de la tanca de l’hort per una porta, el 
tancat de l’edifici llar 2 per reforçar els elements de seguretat i l’ampliació de la 
vorera de llar 2, per fer-la més accessible pels cotxes infantils  i poder tapar les 
jardineres dels arbres per aplanar la superfície. A més es contempla la reparació 
i la pintura del mur del pati superior, la pintura d’elements metàl·lics diversos, i la 
substitució de les fustes perimetrals dels dos sorrals. Respecte a les estructures 
de joc, ja s’han col·locat tant al pati inferior com superior amb elements de fusta.
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Cervelló integrarà al mes de març dos aparcaments d’inter-
canvi metropolitans basats en el concepte de Park & Ride 
(P+R) que permetrà l’estacionament en zones identificades 
com a tals situades a prop de punts d’intercanvi de trans-
port públic per reduir l’ús del vehicle privat.  S’habilitaran a 
l’entrada de Can Guitart Vell (25 places) i de Granja Garcia 
(13 places). Les places són gratuïtes i es podran consultar les 
que estiguin disponibles gràcies a una App.

Més info a: http://www.amb.cat/s/web/mobilitat/
mobilitat-sostenible/aparcaments-d-intercanvi-p-r.html

Aparcaments d’intercanvi per 
fomentar el transport públic

•Registre i ús del servei amb  l’App gratuïta AMB P+R
   Aparcaments d’Intercanvi Metropolitans. 
•Horari del servei: feiners de 5 a 23 hores

A Cervelló, el bus es posa al dia
L1+L3, L2, L4

Al matí, amb més sortides 
a primera hora

CB1, CB2
A la tarda, amb noves 

línies a demanda

L1 + L3, L2, L4
Ampliació d’horari a les línies regulars
Des del 26 de febrer de 2020, afegeixen una 
expedició a primera hora del matí.

Sortides L1 + L3 
Nucli urbà 8.45* 10.40 12.35
Sortides L2
Nucli urbà 8.00* 9.55 11.50
Sortides L4
Nucli urbà 9.15* 11.10 13.05

*Noves expedicions

Serveis matí

AMB  
Bus a demanda  
Cervelló

FRANGES HORÀRIES DE SERVEI
CB2 CB1
De 16.00 a 16.45 De 16.45 a 17.30
De 17.30 a 18.15 De 18.15 a 19.00

CB1, CB2
Noves línies a demanda
Des de la mateixa data, comencen a funcionar cada tarda 
dues línies que només circulen prèvia petició. Hi ha unes 
parades fixes, però el recorregut depèn de les sol·licituds 
dels usuaris.
Informació al moment
Per estar sempre al dia dels horaris, trajectes i parades, 
consulta l’app.

Serveis tarda

Els títols que seran vàlids al servei de bus de Cervelló seran els 
següents:

 Títols integrats d’1 zona de l’ATM. Permeten fer intercanvi amb 
la xarxa de transport públic metropolitana i, sense haver de tor-
nar a pagar, anar a Barcelona o a qualsevol dels altres municipis 
metropolitans.

 Títols de tarifació social:

T-16 
Més informació a www.amtu.cat
T-verda 
Més informació 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: 2,40 € (no integrat).

Com fer la reserva a les noves línies 
CB1 i CB2 (tarda)   Mitjançant l’app gratuïta

 AMB Bus a demanda Cervelló 

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.

En cas de no poder utilitzar l’app, es pot reservar per telèfon 
al 936 325 133 (horari d’atenció: 8-14 h i 16-19.30 h)

Títols vàlids
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El balanç provisional dels danys provocats per la borrasca 
Glòria que vam patir al municipi el gener passat puja a gairebé 
340.000 euros en infraestructures públiques  i 30.000 eu-
ros més en l’àmbit privat. L’Ajuntament ha traslladat les xifres 
d’aquesta primera estimació a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat i al Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
tal de poder acollir-se als programes d’ajuts per a emergències 
municipals. Això permetrà que el consistori puguin restablir el 
normal funcionament de tots els serveis públics i, en definiti-
va, recuperar les zones afectades.

El pas del temporal de vent i pluja va comportar greus danys 
materials a diferents punts del terme municipal, provocant 
caiguda i trencament d’arbres, parts d’edificis i teulades 
i esllavissades de terrenys. Els més de 
200 arbres caiguts van obligar a 
tallar diferents carrers i camins al 
trànsit i van deixar sense submi-
nistrament elèctric diverses zones 
on van caure sobre el cablejat, en 
alguns casos durant gairebé una set-
mana. La despesa en jardineria i per la 
retirada i reposició de l’arbrat, així com per actuacions a l’espai 
públic per caiguda de murs, esvorancs, obertura de camins i 
neteja de la via pública s’ha valorat en més de 137.000 euros.

A més, el temporal ha provocat noves filtracions en diversos 
equipaments municipals, com l’Ajuntament, el Pavelló Xavier 
Ballber, la Biblioteca i el Casal de la Gent Gran. Pel que fa al 
mobiliari urbà, la xifra passa dels 51.000 euros per reparar 
fanals, senyalitzacions de les parades d’autobús, senyals de 
trànsit etc. Respecte a les propietats privades, el temporal va 
fer caure a la via pública el sostre de l’edifici del Patronat, 
diverses teules del carrer Joaquim Mensa i Vidriers i sostres a 
l’avinguda Catalunya, així com portes i tanques trencades pel 
vent i per la caiguda dels arbres. Tot plegat, provocant  greus 
molèsties i inconvenients al veïnatge i la suspensió de totes 
les activitats programades a l’aire lliure.

Reclamació de l’obertura 
d’expedient a Endesa
Els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per talls de 
llum derivats del temporal Glòria es van trobar el 23 de ge-
ner a l’AMB per exigir a la companyia distribuïdora de llum 
mesures urgents per assistir a la ciutadania i restablir el 
servei elèctric a totes les zones dels municipis afectats. Els 
nou municipis van demanar a l’AMB suport tècnic i jurídic 
per avaluar la situació de les infraestructures elèctriques i 
acompanyament en les actuacions per al seu arranjament i 
millora. També van sol·licitar disposar de la partida de l’AMB 
prevista per a la gestió ́ agroforestal  i el manteniment dels 
boscos dels municipis aplicant mesures preventives que 
evitin o minimitzin situacions com les viscudes durant el 
temporal.

A més, aquests municipis van exposar la manca de respos-
ta obtinguda durant la borrasca per part de la distribuïdora 

Endesa i l’estat en què es troba la xarxa elèctrica durant 
la trobada del passat 27 de gener amb el director gene-
ral d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del 
govern català. Els representants municipals  van apuntar 
la falta d’inversió en molts dels punts afectats des de fa 
més de trenta anys com a una de les causes dels nombro-
sos talls de subministrament registrats i en les esperes que 
s’han hagut d’assumir fins que el servei en molts trams de 
la xarxa. Per tot plegat, les poblacions representades van 
sol·licitar l’obertura d’un expedient a la companyia.

Coordinació dels equips 
de seguretat davant del 
temporal ‘Glòria’
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Multes de 50 a 3.000 euros si...
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El manteniment d’equipaments és una de les grans prioritats

milions d’euros
12,82
Import:

Per habitants: 
1.416,51 €/habitant*

*Si descomptem la despesa 
  per fer front a la sentència,
  1.018,76 €/habitant

L’Ajuntament de Cervelló va aprovar el Pressupost General 
de la Corporació per enguany en la sessió plenària ordinària 
celebrada el passat 23 de desembre de 2019. 
Els comptes municipals per enguany s’han incrementat 
més de 3 milions i mig d’euros respecte a l’exercici ante-
rior. Aquesta diferència es destinarà a donar compliment a la 
sentència judicial que obliga a l’Ajuntament a pagar aquest 
import per una expropiació forçosa, que es va demanar fa 11 
anys, de zones verdes i que haurà d’afrontar amb un préstec 

extraordinari que s’amortitzarà en deu anys. Paradoxalment, 
en l’últim any l’Ajuntament havia aconseguit abaixar el deu-
te públic fins a un 4% convertint-se en un dels municipis 
menys endeutats de la comarca, la qual cosa ha fet possible 
eliminar el Pla d’Ajustament Econòmic que s’arrossegava des 
del 2012. El Pressupost es va aprovar amb els vots a favor 
dels regidors de l’equip de govern (els 6 de M’estimo Cerve-
lló-PSC i 1 de Ciudadanos) i en contra d’ERC- SUMEM-MES-
Acord Municipal.

Punts claus del Pressupost
• Manté la cobertura dels serveis que està oferint actualment i s’amplien d’altres. 
 El pagament per les expropiacions forçoses obliga a la contenció general de la
 despesa i limita les inversions.

• Les despeses es faran bàsicament en les actuacions de manteniment de la via   
 pública i dels equipaments municipals, així com en les franges de protecció 
 contra incendis forestals. 

• S’incrementen les partides en ajudes socials per als col·lectius econòmicament   
 més vulnerables de la localitat. 

• L’any 2020, el municipi afrontarà 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 o la companyia d’aigües.

• Continua donant suport a les entitats i associacions locals per tal que puguin 
 dur a terme la seva activitat.

Millores 
recollides 
per al 

2020

• Reparacions, manteniment i conservació de les vies públiques.

• Senyalitzacions i pavimentació de la via pública en el nucli urbà.

• Manteniment de parcs i jardins públics. 

• Manteniment i conservació de franges de baixa combustibilitat 
 per evitar incendis forestals.

• Millores en la mobilitat i el transport públic. 

• Millores en la prestació del servei d’escola bressol.

• Obres de reordenació de la zona esportiva.

• Canvi de gespa, i del rec del camp de futbol, així com il·luminació 
 amb leds.

• Pla de millora dels equipaments municipals, amb increment 
 en els centres educatius, socials i esportius.

• Més ajuts individuals i a famílies, a més de a la infància en situació 
 de risc social.

Un pressupost que soluciona problemes
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el milloel millorrel millor

NadalNadalNadal
a cervelló

Amb la Fira de Nadal a la rambla Tarradellas i la col·loca-
ció dels guarniments a la via pública, Cervelló va donar  la 
benvinguda a les festes nadalenques. Sota el lema El millor 
Nadal a Cervelló, el consistori i les entitats locals van pro-
gramar un conjunt d’activitats per fer que esdevinguessin 
uns dies especials per a tothom. Fins al dia de la Cavalcada 
de Reis vam gaudir de propostes lúdiques i esportives per 
a tota la família, com l’arribada del Pare Noel, el cinema 
de Nadal i la Nit Trail, la cursa-caminada per a totes les 
edats. Sense oblidar tradicions ja arrelades com el concurs 
de pessebres i la cantada de corals.

Els Gegants van protagonitzar el passeig 
inaugural de la Fira de Nadal 
a la rambla Tarradellas.

La cartera reial Melina va recollir 
les cartes dels nens i nenes per 
enviar-les directament als Reis 
d’Orient.

Enguany hem fet el pessebre de 
tothom amb les figuretes aportades 
per la ciutadania.

La Coral Veus amigues va posar la 
banda sonora per tancar la Fira amb 
nadales tradicionals.

Creu Roja va fer possible que de nou cap 
nen es quedés sense joguina el dia de 
Reis. Enguany, l’Ajuntament va donar a 
l’entitat el material cedit per l’empresa 
Juguettos per aquesta causa.

El Casal de la Gent Gran Josep Tarrade-
llas també va celebrar el Nadal amb un 
berenar amb ball i molts regals.

Pare Noel

L’esperada visita del Pare Noel 
va arribar el 21 de desembre amb 
tothom al carrer per donar-li la 
benvinguda.

Els Trapelles i tota la cort d’elfs 
van aconseguir que el Pare Noel es 
trobés com a casa.
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Cavalcada de Reis 

Les tres corals del municipi van convertir 
l’Església de Sant Esteve en un magnífic 
auditori per sentir les seves veus.

Els combos i els grups de MiM de 
l’Aula de Música van oferir el seu 
“Desig de Nadal” el 21 de desembre 
a la Sala Tarradellas.

L’exposició Tradicions de Nadal a 
Cervelló organitzada pel Grup de 
Recerca es va poder visitar a Cal 
Badia durant les festes.

I els que estan més en forma es van 
posar a córrer a la Nit Trail del 3 de 
gener per començar l’any fent esport Per fer baixar els exces-

sos gastronòmics, una 
bona passejada familiar  
amb representacions i 
actuacions musicals amb 
Som-hi-li, Coral Diana i 
Aula de Música.

La Cavalcada de Reis va tornar a il·lu-
sionar grans i petits omplint els carrers 
per rebre a Ses Majestats, que gràcies 
a la clau que obre totes les cases van 
deixar regals a aquells infants que han 
fet bondat durant l’any.
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Llibres, música, xerrades, 
tecnologia i cultura continuen 
a la Biblioteca el 2020
L’equipament continua sent enguany la font de la majoria 
d’activitats culturals que es desenvolupen al municipi, amb 
una programació per a totes les edats, des dels nadons que 
poden gaudir de l’Hora del conte especial fins als més grans 
que estan convidats a participar de les tertúlies literàries, a 
aprendre idiomes o a fer tallers de diferents temàtiques.

El passat 15 novembre la Biblioteca 
va viure una tarda literària plena de 
lletres i paraules de la mà de l’escrip-
tor Eduard Oller.

Grans i petits van gaudir el passat 16 de novembre 
del muntatge d’un circuit de llumets i  la posada en 
marxa per poder fer curses, gràcies a la iniciativa de 
l’entitat Cervemakers.

Josep Mut Benavent, exdirector de la Banda Municipal de Música 
de Barcelona i vicepresident de la Federació de Cors Clavé, va 
oferir la xerrada “Josep Anselm Clavé, un músic universal” per 
glossar la figura d’aquest compositor, poeta, periodista i polític. 
L’acte, celebrat el passat 22 de novembre, va comptar amb la 
col·laboració de la Coral Diana.

Gràcies a les explicacions d’Èric Gómez, tècnic en economia sos-
tenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vam poder conèixer 
més detalls sobre l’economia circular i el canvi climàtic el passat 
27 novembre.

Els detalls de la vida i obra de Ludwing van Beethoven 
van quedar al descobert en el passeig que va fer Xa-
vier Jeremías, gran amant de la música, per la biografia 
d’aquest compositor el passat 29 de novembre.

L’escriptora Jenn Diaz va presentar 
el passat 2 desembre la seva novel·la 
Mare i filla, una història sobre ells 
lligams familiars, les cambres pròpies,

I també la música va 
estar molt present en la 
xerrada que va fer Pol 
Avinyó  sobre el Liceu 
i les òperes Cavalleria 
rusticana i Plagiacci. Un 
grup d’usuaris de la Bi-
blioteca van assistir a la 
representació d’aquestes 
òperes coincidint amb el 
13è aniversari del Liceu.

Cloenda del 
Superlectors 2019
La Biblioteca de Cervelló va celebrar el passat 13 de desembre 
un dels actes més esperats de tot l’any, el lliurament de premis 
dels Superlectors 2019. Els infants més aficionats a la lectura 
van fer la seva trobada anual en una Sala Tarradellas plena a 
vessar i amb el Moi Aznar com a presentador i animador de 
l’acte. Enguany ha tingut la col·laboració especial de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya aportant la nota científica a la 
cerimònia de cloenda. Un total de 55 nens i nenes participants 
i 1198 llibres llegits són les xifres d’aquest concurs que premia 
els usuaris que més llibres llegeixen amb un diploma acre-
ditatiu, amb llibres pe continuar promovent aquest fantàstic 
hàbit entre el public infantil. 
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Continuant amb les activitats del Projecte 
Internet, vam poder conèixer l’impacte 
ecològic de la xarxa en el taller familiar 
que es va organitzar el passat 9 de des-
embre. A més, Carlos Gómez Montenegro 
ens va parlar de “l’Internet de les coses” 
en la xerrada del 23 de gener.

Heu sentit parlat de l’slime? O del blan-
diblú? I del moc d’unicorni...? Diferents 
noms per batejar aquest material llefiscós 
de colors que els infants del municipi van 
aprendre a fer de forma casolana en el ta-
ller “Moc en moviment” que es va impartir 
el 12 de desembre dins del BiblioLab.

“Escuela de vida entre Senegal y Mau-
ritania”. Amb aquest títol, Miguel Ángel 
Franco, explicava el projecte solidari 
“Pies de barro” que es desenvolupa en 
aquests països en la xerrada que va 
oferir el passat 18 de desembre.

“Anem al mercat” i “Agafa el cabàs”, dues 
propostes que l’AMB va portar a la Bi-
blioteca per ensenyar els més petits a fer 
compres i consumir amb criteris saluda-
bles i sostenibles.

Els més petitons de la casa van tenir la 
seva particular Hora del conte especial per 
a nadons el passat 6 de febrer de la mà de 
la Susagna Navó.

El polifacètic artista Antonio León 
Huguet va presentar la segona part de 
la seva novel·la Los manipuladores del 
tiempo el passat 7 de febrer a la Sala 
Polivalent.
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Coneixent la història 
de la indústria del vidre
El Grup de Recerca i Gaudim Cervelló  van organitzar el 
passat 15 de desembre la Ruta del vidre, una passejada 
pels llocs més emblemàtics del municipi que van tenir una 
relació directa amb la indústria del vidre i tota una lliçó 
d’història local. Aquesta indústria en el municipi va ser molt 
gran gràcies al treball de molts homes i dones, i fins i tot in-
fants, que van treballar al llarg de més d’un segle i van con-
vertir-la en un dels motors econòmics del municipi. La visi-

ta, que va tenir el punt de sortida a Cal Badia va passar pels 
forns, els llocs que van ocupar les dues fàbriques de vidre 
(l’última va tancar 
fa trenta anys) i 
les tallaries. La 
ruta també va 
servir per recollir 
fons destinats a la 
Marató de TV3 i, 
segons els orga-
nitzadors, la xifra 
final va ser de 282 
euros.

Commemoració del 
final de la Guerra Civil
“Les guerres no les guanya ningú”. Aquesta llegenda 
presideix el monòlit al parc de la Timba que es va des-
cobrir el passat 23 de novembre durant l’acte organit-
zat per l’Ajuntament de Cervelló per commemorar el 
80è aniversari del final de la Guerra Civil espanyola. 
Una  gran pedra de color vermell típica del nostre te-
rritori, sobre la silueta del terme municipal de Cervelló 
com a base, recorda a totes les persones del municipi 
que van morir i patir a causa de la Guerra Civil. L’acte 
va servir també per presentar el llibre Memòries de la 
Guerra Civil a Cervelló de Ramon Bertran i Montserrat 
que ha editat el consistori amb la col·laboració del Grup 
de Recerca.

La mosca al nas amb 
la Calaixera
Els joves actors i actrius del grup de teatre la Calaixera 
van retre el passat 30 de novembre el seu particular 
homenatge al dramaturg Serafí Soler Pitarra, coinci-
dint amb el 180è aniversari de la seva mort. Els joves 
van pujar a l’escenari per representar l’obra La mosca 
al nas, amb una magnífica caracterització, vestuari i 
escenografia i sota la direcció de Salvador Duran. Els 
diners de la taquilla, un total de 613,50 euros segons 
l’entitat, també es van destinar a la Marató de TV3 de-
dicada a les malalties minoritàries.
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Audicions de l’ESMUC a 
l’Església de Santa Maria
L’Església de Santa Maria de Cervelló va acollir el pas-
sat 12 de gener les proves del Departament de Música 
Tradicional de l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC). En format concert obert, el públic va gaudir 

d’unes audicions amb la participació de 7 alumnes, un 
professor i un percussionista acompanyant, que van in-
terpretar peces de música antiga i de música tradicio-
nal dels Països Catalans, tant de forma individual com 
en diverses formacions. També va ser el marc de l’es-
trena d’una  obra de nova composició per a quartet de 
gralles (dues gralles dolces, una gralla baixa i una gralla 
subbaixa) amb el nom de Toc d’Ofertori, de l’estudiant 
de l’ESMUC i compositor Sergi Masalias. Tot plegat, una 
bona oportunitat per poder conèixer de ben a prop els 
instruments tradicionals i de música antiga del territori, 
com les gralles, dolçaines, tarotes, xeremies o baixons. 
El concert es va fer  a Cervelló gràcies al fet que un dels 
estudiants de l’ESMUC, l’Adrià Pasqual, és veí del muni-
cipi i també fora part de la junta de Segle Nou, entitat 
que organitzava l’acte.

Exposició d’escultura 
d’Ana Maria Gallinal
Per Nadal també va arribar a Cervelló una mostra de 
l’obra de l’escultora Ana Maria Gallinal de la mà de l’en-
titat Segle Nou. La Sala Polivalent de l’Ateneu va acollir 
l’exposició titulada “Entreforats” del 27 de desembre 
fins al 3 de gener. A la inauguració, l’artista va mantenir 
el “Diàleg” que sempre acompanya les presentacions 
de les exposicions amb la periodista Carla Fajardo. Ga-
llinal, arribada des de Madrid per la mostra, és doc-
tora en Belles Arts per la Universitat Complutense, on 
imparteix classes. Ha fet escultures per espais públics 
a Espanya i a l’estranger, tant en col·leccions públi-
ques com privades, i té publicats diversos llibres. Amb 
la manipulació de materials bàsicament naturals, com 
branques, pedres o cordes, crea peces basades en la 
geometria de les línies que recorden l’origen de la vida. 

Taller de restauració 
de mobles
L’Associació de Veïns va organitzar una nova edició del 
taller de restauració de mobles en dues sessions dife-
rents, els dies 16 i 23 de novembre, al Centre Cívic l’Ate-
neu. Davant la bona acollida que va tenir el taller que es 
va fer al mes de març passat, l’entitat va decidir impulsar 
aquesta nova convocatòria per ensenyar diferents tècni-
ques, materials i processos per restaurar mobles i arti-
cles de decoració que va tornar a ser tot un èxit.

La Sala Polivalent de l’Ateneu es va convertir el passat 16 de 
novembre en un taller per aprendre a confeccionar fletxes i altres 
elements de caça.  L’encarregat de la formació va ser l’Albert 
Borrull, esportista de l’especialitat de tir amb arc i gran coneixe-
dor de l’arqueria primitiva i de les tècniques per fabricar armes de 
caça amb materials naturals.
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Cervelló Solidari amb la progèria
La protagonista de la 23a edició del Festival de Cervelló Solidari ha estat una nena ben especial, l’Alexandra Peraut, que 
pateix la malaltia de la progèria i que dona nom a la fundació que lluita per millorar la qualitat de vida dels malalts i per fi-
nançar la investigació de la seva cura. L’Alexandra pateix la Síndrome de Hutchinson-Gilford, una malaltia genètica ultrarara 
que provoca un envelliment prematur amb una esperança de vida d’uns 13 anys i que ara per ara no té cura. El Festival es 
va celebrar el passat 23 de novembre a la Sala d’Actes de l’Ateneu i els donatius recollits, un total de 769 euros segons els 
organitzadors, s’han destinat a aquesta fundació. Tota una tarda plena de música, ball, màgia, cançons i moltes emocions 
amb la solidaritat com a bandera.

L’Associació Aprenem va organitzar 
el concurs de dibuix infantil entre els 
seus socis i sòcies que ja comença 
a ser una tradició abans de les 
festes nadalenques, el passat 15 de 
desembre a l’Ateneu. És una forma 
de difondre la feina que fa l’entitat 
en favor de les persones afectades 
pel Trastorn de l’Espectre Autista.

Participem en el Gran Recapte 
d’Aliments
Cervelló és un poble solidari i ho torna a demostrar cada cop que s’organitza 
una iniciativa per ajudar les persones més desfavorides. De nou aquest any, 
la ciutadania ha respost a la crida del Banc d’Aliments per participar en el 
Gran Recapte que es va dur a terme a tot el país els dies 22 i 23 de novem-
bre. Desenes de persones volun-
tàries van treballar per organitzar 
la recollida dels productes en les 
botigues, l’emmagatzematge i el 
transport, a les quals es van su-
mar tots els veïns i veïnes que van 
aportar aliments de primera ne-
cessitat aprofitant les compres en 
el supermercat.
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La Germandat de 
Sant Sebastià renova 
el Vot de Poble
La Germandat de Sant Sebastià de Cervelló  va celebrar el passat 19 de 
gener la  festa patronal amb diversos actes en honor al sant, la festivitat 
del qual se celebra el 20 de gener. La festa de la Germandat es va iniciar 
a  l’Església de Sant Esteve amb la missa que va incloure la renovació 
del Vot de Poble, en un acte que va comptar amb la col·laboració de 
Cervelló Solidari. 165 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 aquesta malaltia. La commemoració va continuar amb 
el tradicional vermut obert a tothom al Centre Cívic l’Ateneu.

Donació especial de sang 
El Banc de Sang i Teixits va organitzar una donació especial de sang en el 
municipi el passat  23 de desembre, amb motiu de les festes nadalenques. 
Sota el lema “Fes un regal d’amic invisible. Vine a donar sang”, el Banc 
va aprofitar aquestes dates perquè tothom pogués mostrar-se solidari 
donant el més preuat que 
té, la seva sang, per tal de 
donar vida a les persones 
que ho necessitin. 
D’aquesta manera, es va 
voler  conscienciar de la 
necessitat de cobrir les 
reserves de sang dels 
hospitals durant aquestes 
dates festives. La jornada va comptar amb una festa amb tallers per a 
tots els infants i xocolatada al Centre Cívic l’Ateneu.

Ioga contra 
la pobresa
La veïna Maria José Martín, responsable del Ayur-
veda Dharma Center, va organitzar una nova ses-
sió de Ioga en família el passat 17 de gener a les 
instal·lacions del centre Cívic l’Ateneu. L’activitat 
tenia un caràcter solidari amb l’objectiu de recollir 
fons destinats a l’ONG Sonrisas de Bombay, una 
organització sense afany de lucre que treballa 
amb les comunitats més desfavorides de l’Índia. 
Des de la seva creació l’any 2006,  centra la seva 
acció en la lluita contra la pobresa, el respecte cap 
als Drets Humans i per la igualtat d’oportunitats a 
la ciutat de Bombai.
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Èxit de la Cursa 
més solidària
Un any més, la celebració de la Cursa Solidària el passat 15 de 
desembre ha estat tot un èxit de participació i de bona acolli-
da per part dels infants, les famílies i les persones voluntàries 
que van col·laborar en la seva organització. El carrer Major es 
va tornar a omplir de petits i joves atletes, des de P-3 fins a 
4t d’ESO, carregats d’il·lusió i de solidaritat  per córrer amb 
un doble objectiu: promoure els hàbits saludables i els valors 
educatius de l’esport i treballar un vessant solidari i social per 
ajudar a les famílies amb dificultats econòmiques. Uns 500 
corredors a la 8a edició de la Cursa que van aconseguir re-
collir centenars de productes de neteja i d’higiene personal 
destinats a famílies amb recursos limitats que es repartiran 
a través dels serveis socials municipals amb la col·laboració 
de Cervelló Solidari i Càritas. Tots els participants van rebre 
samarretes tècniques, medalles i una motxilla amb un petit 
avituallament. Enguany ha estat la Cursa més solidària de to-
tes, ja que a més a més va col·laborar fent donatius per a la 
Marató de TV3.

Solidaritat per a totes 
les edats
La jornada solidària del 15 de desembre es va estendre a la 
plaça de l’Ajuntament, que va albergar el Parc infantil solida-
ri amb la Marató de TV3. Atraccions, inflables, música, jocs i 
proves esportives organitzades per diverses entitats de lleure 
i d’esports van mantenir entretinguts els infants i les famílies. 
I tot plegat, regat amb una bona xocolata calenta preparada 
per Cervelló Solidari. Segons l’esplai el Raconet, es van recollir 
un total de 734,20 euros que contribuiran a la investigació de 
les malalties minoritàries.
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El passat 8 de febrer la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Cervelló va acollir la 9a Sessió científica sobre inverte-
brats i medi ambient organitzada pel Dr. Xavier Jeremías, 
membre de la Institució Catalana d’Història Natural, amb 
la col·laboració de diferents institucions i organismes. A 

la jornada van intervenir especialistes en ciències natu-
rals, biologia, geologia, història natural o medicina que 
van abordar temes relacionats amb el medi ambient i amb 
diferents espècies d’insectes, les seves morfologies i les 
malalties que poden transmetre.

Cervelló celebra amb un gran nivell la  9a Sessió 
Científica sobre invertebrats i medi ambient
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Renovats 
els membres 
del Consell 
dels Infants
El Consell dels Infants va reno-
var els seus membres el passat 
12 de desembre en un acte a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, 
amb l’assistència dels nens i 
nenes sortints, els entrants i els 
seus familiars i professors. L’ac-
te de constitució es va fer des-
prés del procés d’eleccions que 
s’ha desenvolupat a cada cen-
tre durant el primer trimestre 
del curs per tal que els alum-
nes triessin els seus represen-
tants. Cada curs compta amb la 
participació de dos nois i dues 
noies, amb la qual cosa queda 
constituït amb 16 consellers i 
conselleres. 
El Consell dels Infants és un 
espai on poden exercir el seu 
dret a reflexionar, expressar la 
seva opinió, debatre i elevar 
al Plenari les seves propostes 
per tal de contribuir a millorar 
el municipi i el seu entorn. Un 
cop renovada la composició, a  
partir d’ara es realitzarà una 
reunió mensual amb el tècnic 
d’educació per finalment tras-
lladar a l’alcalde i a la regidora 
d’educació les conclusions del 
plenari que se celebrarà al juny 
o juliol. Per aquest any el com-
promís del Consell és treballar 
sobre la temàtica mediambien-
tal al municipi.

L’Ajuntament i la Generalitat 
preparen un pla per millorar 
l’Escola Santa Maria de Cervelló
Els problemes patits amb la calefacció a l’Escola Santa Maria de Cervelló han 
tornat a posar de manifest la necessitat de fer una gran reforma en el centre 
educatiu. Després de les vacances de Nadal, la fuita en un dels tubs de ferro 
de les canonades soterrades al pati interior d’Infantil que comunica els dos 
passadissos d’aules va provocar que no funcionés la calefacció durant uns dies 
i els alumnes es reubiquessin en altres espais de l’escola. Els pares i mares 
es van mobilitzar i van recollir firmes i, amb el suport del consistori, s’ha fet  
arribar la queixa a la Generalitat per reclamar més inversions en els centres 
escolars del municipi. L’Escola Santa Maria de Cervelló farà aviat 50 anys del 
seu funcionament. L’Ajuntament ha fet reparacions i millores puntuals en els 
darrers anys, com el terra de les aules d’infantil, les tanques perimetrals, el 
terra dels patis, la reparació de tendals  o la col·locació de finestres d’alumini a 
la planta superior, però al centre li cal una reforma en profunditat per funcionar 
sense problemes. 
Recentment s’han tornat a reunir l’Ajuntament de Cervelló i els Serveis 
Territorials d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de fixar les 
prioritats  d’intervenció més necessàries i urgents i establir qui s’encarrega de 
cadascuna de les millores que són imprescindibles per tenir una Escola en les 
millors condicions.

Segons l’article 164 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en 
l’apartat de Conservació, manteniment i vigilància d’edificis destinats a 
centres educatius públics: 

“Sens perjudici d’altres modalitats de col·laboració que es puguin esta-
blir, la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats 
a les escoles i als centres públics especialitzats corresponen al munici-
pi on es troben situats. Això no obstant, el Departament és competent 
en les obres i les actuacions de reforma, ampliació o adequació i millo-
ra d’aquests centres educatius, i les finança.”

Què diu la normativa?

Jornades de portes obertes 
als centres escolars
Escola Nova:  4 de març - Horari lectiu
Escola Santa Maria: 11 de març - Horari lectiu
Institut: 10 de març – 18 hores
Escola Bressol Pota-Roges: 28 abril - 17.30 hores
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Passegem per Cervelló!
Als petits i petites de l’escola bressol ens agrada sortir a 
fer passejades pel nostre poble, amb la intenció de gaudir i 
conèixer els carrers, botigues i entitats properes. Entenem 
aquestes sortides com un moment per viure experiències 
pròpies, per gaudir en petit grup dels companys i 
companyes, de la mestra i en molts moments de les seves 
famílies.
Sortim en petit grup per gaudir del camí d’una forma més 
tranquil·la, passejar i recórrer per carrers que ja coneixem 
tenint una vivència més enriquidora. Durant aquestes 
caminades ens donem temps per observar i escoltar les 
inquietuds i desitjos que van sorgint de forma espontània.
Gaudir de la quotidianitat, de les petites coses, de les 
salutacions, dels diàlegs que sorgeixen al veure l’aparador 
d’una botiga, de les cançons al apropar-nos als gegants 
del poble, de les flors que creixen al parc de la timba... 
donant valor a la capacitat de sorprendre’s que tenen els 
infants davant els petits detalls.  
Passejades que ens fan sentir part del poble, fent una 
escola sense murs i fent visible el projecte a la comunitat.

Equip Educatiu de l’Escola Bressol Pota-Roges

L’Escola Nova gaudeix 
d’un dia ple de música
A primera hora del matí van fer una entrada molt 
musical on van participar familiars i alumnes que van 
tocar diferents instruments.
Durant el matí els alumnes de les diferents classes de 
tota l’escola van construir instruments musicals amb 
material reciclat.
Després cada aula va fer un taller relacionat amb la veu 
que era la temàtica del dia de la música d’enguany.
A la tarda vam gaudir d’uns fantàstics concerts 
interpretats per famílies, alumnes i ex alumnes.
Per acabar un petit cor de l’escola format per una 
representació de nens i nenes de cada classe de 
primària van cantar la cançó que vam crear entre tota la 
comunitat “El món que estimem tant”.

El passat 19 de desembre els alumnes de 4t de l’Institut 
de Cervelló van organitzar el Festival d’Hivern a la Sala 
d’Actes de l’Ateneu. L’objectiu era recollir diners per poder 
finançar les despeses del viatge de final d’etapa a Dublín. 
Segons fonts del centre, “va ser un gran treball en equip, en 

el que hi va intervenir 
l’alumnat de 4t, com-
panys de diferents 
cursos i exalumnes. 
Es va poder gaudir de 
diferents actuacions 
musicals, esquetxos 
del Tricicle i una pe-
tita obra de teatre en 
francès”.

D’altra banda, l’alumnat de l’Escola Santa Maria va pujar a 
l’escenari de l’Ateneu per participar de les diverses actua-
cions del Concert de Nadal el passat 20 de desembre. Una 
sala plena a vessar de familiars dels infants va ovacionar 
totes les interpretacions. Durant el concert es van sortejar 
diferents lots de regals de la rifa que s’organitzava per 
recollir fons per a les colònies de sisè.

Festivals dels centres educatius
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Millorant l’ocupabilitat 
de les dones víctimes 
de violència
L’Ajuntament de Cervelló va signar el passat 19 de novembre 
un acord de col·laboració amb  l’oficina de Treball del SOC de 
Sant Feliu de Llobregat per tal de millorar la xarxa d’atenció a 
les dones en situació de violència masclista. L’acord estableix 
un protocol de derivació i la incorporació de les referents a les 
reunions de les comissions de seguiment del Circuit local per a 
l’abordatge integral de la violència masclista de Cervelló.

El taller sobre violències masclistes 
que va oferir a la Masia la psicòloga 
María Mateo va donar el tret de sor-
tida a una sèrie d’actes organitzats 
al voltant del 25 de novembre i que 
es van allargar fins al dia 28, sota el 
lema “Si ens toquen a una, ens to-
quen a totes!”.

25N: Setmana contra la violència masclista
Cervelló ha tornat a demostrar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista amb motiu de la 
commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.  

El municipi es va afegir a la 7a Marxa 
del Baix Llobregat contra la violèn-
cia masclista organitzada pel Consell 
de les Dones i el Consell Comarcal. 
Les participants es van concentrar al 
parc de Torreblanca de Sant Feliu, on 
les Xocolateres de Cervelló van oferir 
una xocolatada per a tothom.

El dia 25 a la tarda va tenir lloc l’acte 
institucional a la plaça de l’Ajunta-
ment, amb la lectura del manifest 
a càrrec de l’escriptora local Clara 
Escajedo i l’espectacle de dansa de 
Lali Ayguadé i Xavier Auquer, prota-
gonistes del curtmetratge Timecode 
que va rebre la Palma d’Or del Fes-
tival de Cannes i els premis Goya i 
Gaudí. 

Una xerrada sobre violències mas-
clistes, un taller artístic per a l’alum-
nat de l’Institut a càrrec de l’entitat 
Mousiké, i una hora de conte especial 
a la Biblioteca amb “Artur i  Clemen-
tina” de la mà de la Sara Genovart 
van completar la setmana contra 
la violència. A més, la Biblioteca va 
contribuir amb una selecció de lli-
bres al voltant d’aquesta temàtica. I 
els joves entre 15 i 30 anys també 
podien participar en el concurs de 
fotografia Talla Ja! organitzat pel 
Servei Comarcal de Joventut del Baix 
Llobregat.
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Amb l’objectiu de conscienciar a la gent gran sobre la ne-
cessitat de vacunar-se contra la grip estacional, el Casal 
de la Gent Gran Josep Tarradellas va acollir el passat 13 
de desembre una xerrada sobre aquesta malaltia. Les per-
sones més grans de 65 anys pertanyen a un dels grups 
de risc, especialment si es pateixen altres malalties cròni-
ques. Dues professionals mèdiques del Centre d’Assistència 
Primària van ajudar a les persones assistents a distingir si 
es tracta d’una grip o d’un refredat explicant les diferències 
que hi ha entre les dues malalties, així com les recomana-
cions i els tractaments que cal seguir en cada cas.

Consell de la Gent Gran 
de la comarca
Cervelló va estar present a través de les figures de les 
delegades de Gent Gran en l’assemblea anual del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat celebrada el 
passat 12 de desembre al Consell Comarcal. Durant l’as-
semblea es va llegir el Manifest del 8è Congrés Nacional de 
Gent Gran de Catalunya i l’Informe de valoració del Congrés. 
Un Congrés que es va qualificar de “decepcionant” per la 
falta de participació, ja que no es va arribar a la meitat dels 
delegats, “de tràmit” i “desorganitzat” perquè “no va reco-
llir en absolut la feina prèvia feta pels Consells Comarcals”. 
L’assemblea també va aprovar el calendari i el pla de treball 

Nou vehicle per a 
Protecció Civil
Els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de 
Cervelló disposen d’un nou vehicle per poder 
desenvolupar les seves tasques. Es tracta d’un 
vehicle tot terreny cedit per la Diputació de 
Barcelona que ha estat pintat com a vehicle 

especial i degudament senyalitzat per 
al municipi. El responsable de Protecció 
Civil, Diego Valle, va rebre les claus del 
cotxe de mans de les autoritats locals el 
passat 20 de desembre a les portes de 
l’Ajuntament.
Aquest any es tornarà a fer una 
campanya informativa sobre els 
plans d’evacuació en cas d’incendi al 
nostre territori, sobretot de cara a les 
urbanitzacions.

per al 2020. El Consell va tornar a reivindicar a la Genera-
litat l’aprovació d’una llei de Gent Gran a Catalunya, que 
considera “del tot indispensable en una societat avançada 
que protegeix i reconeix les seves persones grans”.

Xerrada sobre la grip



cervelló informació24

Can Rafel, 
entre els millors 
restaurants de 
la comarca
El restaurant Can Rafel de Cervelló se 
situa en la posició 21 de la Guia dels 50 
millors restaurants del Baix Llobregat 
i l’Hospitalet impulsada per l’AGT 
(Associació de Gastronomia i Turisme). 
Aquesta guia, que té com a objectiu 
enaltir la nostra comarca a través de 
la gastronomia reivindicant el Baix 
Llobregat com un territori de referència 
gastronòmic al país, es va presentar 

fomentant la reutilització 

Una quarantena de paradistes van participar en la darre-
ra edició del mercat d’ocasió i oportunitats Buida les golfes 
que es va celebrar el passat 24 de novembre a la plaça de 
l’Ajuntament de Cervelló. Durant tot el matí, els visitants van 
poder remenar entre les paradetes de persones que venien 
les seves pertinences que ja no utilitzaven o que se’n volien 

desprendre. Material escolar, roba, llibres, mobles, electro-
domèstics, calçat, antiguitats, joguines, productes d’artesa-
nia, manualitats, decoració, material de la llar, joguines…tot 
un mercat de productes de segona mà amb preus més que 
assequibles. Amb el Buida les golfes es pretén afavorir la 
reutilització d’objectes o articles que les persones particu-
lars tenen a casa i que ja no usen, podent-los vendre a baix 
preu perquè altres persones els puguin comprar i donar-los 
un nou ús i una segona oportunitat. 

el passat 13 de gener a El Prat de 
Llobregat amb l’assistència de diversos 
alcaldes i regidors de la comarca, entre 
el quals es trobava el de Cervelló, José 
Ignacio Aparicio. La guia reuneix 50 
restaurants que cultiven el gust pel 
plaer, la qualitat culinària i una proposta 
gastronòmica amb els productes de 
proximitat i els seus productors com 
a referència, i on els establiments que 
fan una aposta més explícita pel Parc 
Agrari encapçalen els primers llocs. És 
fruit de dos anys de treball  i de visites 
als restaurants de periodistes, bloggers, 
xefs i sommeliers que han tastat les 
propostes de 75 restaurants, d’entre els 
quals ha sortit una classificació amb els 
50 millors. 

Buida les Golfes
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Festa de presentació del bàsquet
Amb la temporada ja engegada, el Club MPV Bàsquet Cervelló va organitzar una festa de presentació dels equips i del cos tècnic 
el passat 22 de desembre en el Pavelló Xavier Ballber. L’entitat compta aquest any amb 115 jugadors i 8 entrenadors per als 5 
equips federats: dos sèniors masculins, 1 infantil masculí, 1 mini masculí i 1 mini femení, a més d’un sènior femení que juga una 
lliga associativa i dos equips de formació de l’escola de bàsquet.

3a Trobada d’Escoles de 
Rugbi a Cervelló
La 3a Trobada d’Escoles de Rugbi de Catalunya es va celebrar 
a Cervelló el passat 14 de desembre, amb l’assistència del Club 
de Rugby Cervelló com a amfitrions de l’acte.  El camp d’es-
ports municipals va acollir la convocatòria amb la participació 
de 6 clubs d’arreu del territori en les categories S6, S8, S10 i 
S12. Tot i el vent que va estar present durant la jornada, l’es-
deveniment va ser fluid i es va complir el timming establert. 
Més de 300 nens i nenes van gaudir d’un matí de rugbi i diver-
sió i el públic assistent va poder contrastar la progressió dels 
Cérvols més petits. Aquest any, l’entitat que ha acompanyat 
la trobada per donar visibilitat a la tasca que fa ha estat l’As-
sociació Aprenem, que lluita per la inclusió de persones amb 
trastorn de l’espectre autista.

Trobada de les escoles 
esportives
El Pavelló Xavier Ballber va acollir el passat 14 de desembre 
la trobada dels nens i nenes de les escoles esportives que 
gestiona l’empresa de serveis educatius i esportius DACOR. Els 
infants van gaudir d’un matí ple d’activitats esportives, jocs i 
inflables que va finalitzar amb el lliurament de medalles de 
mans de les autoritats locals.
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Enya Lechuga continua 
arrasant en pentatló
La jove esportista local Enya 
Lechuga ha tancat l’any 
2019 recollint èxits a dins i 
a fora del país en pentatló 
modern. Al febrer guanyava 
la final nacional d’Itàlia en 
infantil i al juny es classifi-
cava en primer lloc a la final 
de França. Pel que fa a la 
modalitat en Laser Run, va 
fer un molt bon paper amb la Selecció Espanyola en el Cam-
pionat del món de Budapest celebrat al setembre en categoria 
infantil, i va guanyar el Campionat d’Espanya celebrat a Oviedo 
en la categoria cadet, que és superior a la seva edat. També 
va guanyar el Campionat d’Espanya de triatló de Gijón. L’Enya, 
amb només 13 anys, començarà temporada de competicions a 
l’octubre com a cadet, incorporant la disciplina d’esgrima, en una 
categoria superior a la que li correspon per edat i podria compe-

tir amb nenes tres anys 
més grans. A més va 
quedar en primer lloc en 
el Circuit Nacional Fran-
cès a París al novembre 
i a Bordeus al desembre. 
L’Enya ja ha aconseguit 
les puntuacions mínimes 
per a participar en el 
Campionat d’Europa de 
Portugal el juny vinent 
i al Campionat del Món 
d’Egipte a l’octubre de 

Pentatló modern. En 2020 també participarà, junt amb el seu 
germà Èric, en el Campionat d’Europa de triatló i biatló en el 
Fòrum de Barcelona representant l’equip espanyol, una compe-
tició que va guanyar fa dos anys en triatló. A llarg termini, l’es-
portista té l’objectiu de classificar-se pels IV Jocs Olímpics de la 
Joventut que es disputaran al Senegal.

Dos jugadors 
del Futsal, campions 
comarcals 
de Catalunya
Dos joves jugadors del Club Futsal de Cervelló es van procla-
mar campions de Catalunya amb la Selecció del Baix Llobregat 
en el 9è Campionat Comarcal de Futbol Sala, disputat a Bla-
nes el 6 i 7 de desembre passat. Els jugadors Xavier del Sol i 
Martí Rodríguez van estar seleccionats per representar l’equip 

de la nostra comarca en 
la categoria cadet. Tots 
dos jugadors van fer un 
bon paper al llarg de tot 
el torneig i la seva feina 
va ajudar l’equip a procla-
mar-se campions en su-
perar l’equip de Catalunya 
Central per 5 gols a 3. A 
més, en Martí va marcar 
un d’aquests gols que va 
aconseguir la victòria per 
a la selecció comarcal.

Formació per 
a monitors 
de futbol sala
Una trentena de joves han participat en el Curs de moni-
tor de futbol sala que s’ha impartit a les instal·lacions del 
complex esportiu Ceraqua del 10 de desembre al 30 de 
gener: El curs forma part de les activitats incloses en el 
conveni de col·laboració signat entre la Federació Catalana 
de Futbol i l’Ajun-
tament de Cervelló. 
El curs proporciona 
la formació bàsica 
de l’ensenyament 
de futbol sala per 
a la seva aplicació 
en el desenvolupa-
ment professional 
amb els jugadors i 
jugadores. A través  
de l’Escola Catalana d’Entrenadors, els joves han rebut 
formació sobre  orientació dels jugadors, lideratge, ses-
sions d’entrenaments, creació d’equips, psicologia, regles 
de joc i gestió de clubs, entre altres matèries. La superació 
de la formació significa l’obtenció de la titulació adequada 
expedida per la Real Federación Española de Fútbol amb 
validesa a tot el territori espanyol. 

El Club de Tennis Taula de Cervelló va 
organitzar un torneig social el passat 14 de 
desembre a la sala d’activitats de Ceraqua.

I aprofitant la trobada dels seus membres amb motiu de les festes 
nadalenques, el Club de Tennis va fer el lliurament dels premis 
del tradicional Torneig de Nadal el passat 22 de desembre.



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.

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  cerve l ló

Tribuna Política
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Cristina Martínez

Òscar Nicolau

Joan Noguera

Uns equipaments de primera

Un pressupost per donar serveis i solucionar problemes

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...

Ara fa poc m’he estrenat com a regidor i només 
arribar em trobo sobre la taula que Cervelló té 
uns importants dèficits en els seus equipaments.
Goteres al poliesportiu que impossibiliten la seva 
utilització quan plou, una escola Santa Maria 
amb problemes recurrents que quan no són les 
canonades, és la calefacció, un camp de futbol 
on els seus urinaris perden aigua, per posar uns 
quants exemples...
Són problemes que arrosseguem des de fa anys 
i que es van agreujant, però que cap alcalde, 
cap, ha volgut abordar seriosament perquè ha 
preferit fer la seva obra nova per passar a la 
posteritat com l’alcalde que va fer això o allò.
O ens hi posem seriosament o anirà a pitjor, 

perquè algú ha pensat que en cas d’una 
emergència com un temporal de pluja a Cervelló, 
a diferència d’altres llocs, no podem confinar la 
gent en cas de necessitat al poliesportiu perquè 
té goteres?
Des d’ERC proposem que per una vegada els 
ajuts que venen de la Diputació o de l’AMB (ara 
que ens fan pagar aquest nou impost tan “just”) 
es destinin a arreglar els equipaments actuals, 
i fins que no estiguin arreglats no encetem de 
nous.

Han acabat els temps de tirar les culpes a la 
Generalitat, Consell Comarcal etc Ara toca 
treballar per un Cervelló de primera!

Estimados/as vecinos/as, lo primero desearos un Feliz año 
2020.  Comenzamos una nueva década llena de proyectos e ilu-
sión por cumplirlos.
La AMB nos ha regalado un nuevo impuesto que ha sido notifi-
cado de forma irregular a finales del pasado año, con prisas por 
hacer efectivo su pago y sin ninguna explicación del porqué del 
impuesto. Molestos por esta situación los vecinos se movilizaron 
pidiendo explicaciones al Ayuntamiento a través de instancias y 
manifestaciones en la puerta del consistorio (se crea una Plata-
forma en todos los municipios afectados). 
Cervelló pertenece al Área Metropolitana desde el 2014 y hasta 
ahora solo pagábamos una tasa que nos llegaba a través del reci-
bo del agua para el tratamiento de residuos. Pero todo esto cam-
bia cuando entramos el año 2019 en la zona tarifaria 1 en materia 
de transporte (así nos lo indica en el recibo la AMB).  
El cálculo del tributo es muy complejo y engorroso, y lo que nos 
explican es que se calcula multiplicando el valor catastral por un 
coeficiente: 0.16, por lo que Cervelló sale notablemente perjudi-
cado respecto al resto de municipios ya que nosotros tenemos 
un valor catastral muy elevado después de ser revisado el año 
2012 y, por supuesto, carecemos de los medios de transporte y 
servicios que los demás municipios tienen. 
Ciutadans Cervelló presentó una moción en el Pleno del día 23 de 

diciembre, siendo aprobada por unanimidad por todos los regi-
dores, pidiendo a la AMB un nuevo sistema de cálculo que fuera 
menos lesivo y más justo para Cervelló, que disminuya el coefi-
ciente por el que se multiplica el valor catastral y que la cuota a 
pagar este libre de subvenciones trampas. 
Ciudadanos seguirá trabajando en este tema pero quiere recor-
dar que la Junta Directiva de la AMB la componen 22 miembros 
de Podemos con Presidencia incluida, 44 del PSC, 12 de ERC, 8 
de JXCAT, 2 de CS y 1 de PP.  Queda claro quienes mandan en la 
AMB y quienes son los que tienen que modificar el Tributo.
D’altra banda, la setmana del 20 al 26 de gener, Catalunya va ser 
castigada pel temporal Glòria, amb unes precipitacions intenses 
i amb ratxes de vent de fins a 100 km/h. En el nostre municipi 
va causar múltiples incidents, destrosses en mobiliari urbà i so-
bretot la caiguda de nombrosos arbres sobre línies elèctriques, 
deixant a molts veïns sense llum durant diversos dies. Els serveis 
d’emergències, encara que desbordats, van anar obrint els ca-
rrers tallats i restablint el subministrament elèctric .
Vull donar les gràcies a ADF, PROTECCIÓ CIVIL, POLICIA LOCAL 
DE CERVELLÓ, BRIGADA MUNICIPAL I BOMBERS, que han tre-
ballat com un sol equip, amb esforç i amb una gran professiona-
litat per solucionar els problemes dels nostres veïns, restaurant 
els serveis el més aviat possible.                                                                                        

Comencem nou any i amb Pressupost 2020 aprovat en 
l’últim Ple ordinari de l’any anterior. Aquest és un dels 
compromisos que va en el nostre programa electoral i que 
ja portem complint durant dos anys consecutius.
Un Pressupost diferenciat respecte a altres anys per la 
sentència ferma que hem rebut aquest últim trimestre del 
2019 i que condemna a l’Ajuntament a fer un pagament 
per import de 3.600.000 € d’una expropiació forçosa 
iniciada legalment l’any 2009. Així que la bona notícia 
que donàvem poc abans de finalitzar l’any de la reducció 
del deute a un 4% ha durat ben poc, ja que ens veiem amb 
l’obligació de demanar un préstec per fer front a aquesta 
sentència i això fa que la capacitat d’inversió amb recursos 
propis quedi anul·lada.
Així i tot, hem fet molts esforços perquè les necessitats i 
els serveis diaris que es donen al municipi no es vegin molt 
afectats per aquesta despesa sobrevinguda i així ho hem 
reflectit en el Pressupost. Es manté la despesa en polítiques 
socials, educatives, esportives, culturals i d’igualtat que 

durant l’anterior mandat hem engegat i han tingut molt 
d’èxit. Les grans inversions i/o reparacions les farem 
mitjançant subvencions i ajudes d’altres administracions 
com són la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre altres.
Però tenim un objectiu principal durant aquest exercici 
i mandat, que és el manteniment i l’adequació dels 
equipaments municipals. Quan un equip entra a govern 
es troba amb “herències” i problemes que a poc a poc van 
sortint i que s’han de fer front per molt que no estiguin 
en el programa electoral. Tenim moltes deficiències en 
els diferents equipaments educatius, esportius, culturals 
així com en el mateix Ajuntament, i tot i haver fet diverses 
reparacions en l’anterior mandat valorades en més de 
500.000 € no ha sigut suficient per arreglar-ho tot o inclús 
han sortit de noves. Per això en aquest Pressupost hem 
triplicat les partides de manteniment d’aquests edificis per 
iniciar un pla d’actuació que durant els pròxims tres anys 
hem de realitzar.

Ciutadans




