
JULIOL 2020

Junts, aturem el virus 



Gràcies
Cervelló!

deCervelló
del 31 de juliol al 3 d’agost de 2020
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El 2020 viurem una 
Festa Major molt 

diferent. Pràcticament 
tots els actes que 

teníem programats, 
que ja eren pocs pel 

motiu de la Covid, 
han quedat ajornats, 
especialment els que 

suposen concentració de 
persones. La prudència 
i la responsabilitat ens 

obliguen a fer una Festa 
simbòlica. Els darrers 

rebrots a zones properes 
a Cervelló i la situació 

d’incertesa fan que 
prioritzem la seguretat i 

la salut per sobre de la 
resta. Celebrem la Festa 

Major en família i gaudim 
dels actes que tenim a 

través de la nostra web 
i el nostre Instagram.  

Gràcies Cervelló. 

Des del 10 de juliol fins al 3 d’agost
Mostra d’objectes i fotografies Pedra Seca, records d’un Cervelló agrícola, al vestíbul de la 
Biblioteca, a càrrec de Grup de Recerca i Gaudim.
Exposició virtual Pedra Seca, records d’un Cervelló agrícola, que es podrà veure a
www.recercacervello.cat, a càrrec de Grup de Recerca i Gaudim.

Des del 17 de juliol fins al 3 d’agost
Bombo Solidari 2020! Compra els números als establiments  Fruiteria Ana, al carrer Major 
124; o bé a l’Estanc-Punt Llibre, al carrer Major 112. Podràs guanyar una infinitat de premis!, 
com productes de Cervelló, vals de descompte, paneres, dinars, sopars i una bicicleta de 
muntanya a càrrec de Cervelló Solidari i amb la col·laboració dels comerços de Cervelló.  

Des del 27 de juliol fins al 3 d’agost
• Exposició Art al Comerç 2020, a càrrec de l’Associació d’Activitats Artístiques, amb la 

col·laboració de la Unió de Botiguers.

• Celebra el teu sopar de germanor on line, envia’ns la teva fotografia o vídeo amb un rodolí 
juntament amb el document de consentiment penjat a la pàgina web de Cervelló, al correu 
electrònic crvl.comunicacio@cervello.cat. Sorteig d’un premi entre tots els participants.

Divendres 31 de juliol de 2020
21 h  Missatge virtual de Festa Major. Vídeo: Gràcies Cervelló.
 Traca d’inici de Festa Major, Encaputxats Diabòlics. Es podrà veure per Instagram.  

Dissabte 1 i diumenge 2 d’agost de 2020
 Vídeos recordant la nostra Festa Major.

Dilluns 3 d’agost de 2020
12 h Missa solemne de Festa Major. Presidida per mossèn Rafael Vilaplana.
 Predicarà mossèn Xavier Ribas. Església de Sant Esteve de Cervelló.

19 h Sortejos del Bombo Solidari 2020. Cervelló Solidari.
 Local de la Tómbola Solidària. Es podrà veure el sorteig per Instagram.

 Actuació musical a càrrec de Som-hi-li. 
 Es podrà veure per Instagram.

21 h  Traca simbòlica del final de la Festa Major.
 Encaputxats Diabòlics. Es podrà veure per Instagram.  

cervello.ajuntament  ·  www.cervello.cat
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L’alcalde
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Ara, la millor vacuna és la 
responsabilitat, el control i la 
prudència.

Gracias Cervelló             Ahora, más responsables que nunca
Ahora, la mejor 

vacuna es la 
responsabilidad, 

el control y la 
prudencia.

Ara, més responsables que mai

Como sabéis, estos días se ha producido dentro del territorio metropolitano un incremento de los casos de contagios 
por el Covid y esto nos obliga a insistir y reforzar las medidas de protección y a estar alerta. La evolución de la 
pandemia de la Covid-19 no es la que nos gustaría a todo el mundo, y más en fechas tan próximas en nuestra Fiesta 
Mayor. Esto nos obliga a extremar las precauciones y respetar al máximo las recomendaciones que nos hacen las 
autoridades sanitarias.
Tenemos que evitar la relajación en las medidas de llevar mascarilla, respetar la separación y lavarnos muy bien las 
manos. Todos y todas somos responsables para parar este virus. La ciudadanía, los comerciantes y restauradores, 
las entidades... todo el mundo sois fundamentales para poder hacer frente a la situación con las mejores garantías.
Pedimos ayuda de forma especial al colectivo de jóvenes, que a menudo tenéis una percepción más baja del riesgo. 
Pero no es verdad que esta pandemia no afecte a los jóvenes y también tenemos que evitar que seáis posibles 
transmisores hacia personas más grandes o vulnerables.
Dada la situación, reduciremos los actos de la Fiesta Mayor, que prácticamente aplazamos, para evitar posibles 
situaciones de riesgo. Así, no se harán los actos públicos que puedan concentrar muchas personas en el mismo tiempo. 
Disfrutamos esta Fiesta mayor diferente con seguridad, más en familia, y seamos muy responsables y prudentes en 
todo aquello que basura. Es una decisión difícil, pero la salud de las personas tiene que estar por encima de cualquier 
posible riesgo. Ya tendremos tiempo de abrazarnos y reencontrarnos.
Todos los momentos emotivos de solidaridad que hemos vivido por parte de vecinos y vecinas, empresas y comercios, 
entidades, etc. no sirven de nada si bajamos la guardia. Por eso uno agradezco todo el esfuerzo que estáis haciendo, 
os animo a continuar trabajando por nuestro municipio y os emplazo a usar correctamente todas las medidas de 
autoprotección que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Muchos ánimos y muy buen verano.

Com sabeu, aquests dies s’ha produït dins el territori metropolità un 
increment dels casos de contagis pel Covid i això ens obliga a insistir i 
reforçar les mesures de protecció i a estar alerta. L’evolució de la pandèmia 
de la Covid-19 no és la que ens agradaria a tothom, i més en dates tan 
properes a la nostra Festa Major. Això ens obliga a extremar les precaucions 
i respectar al màxim les recomanacions que ens fan les autoritats sanitàries.
Hem d’evitar la relaxació en les mesures de portar mascareta, respectar 
la separació i rentar-nos molt bé les mans. Tots i totes som responsables 
per aturar aquest virus. La ciutadania, els comerciants i restauradors, les 
entitats... tothom sou fonamentals per poder fer front a la situació amb les 
millors garanties.
Demanem ajuda de forma especial al col·lectiu de joves, que sovint teniu una 
percepció més baixa del risc. Però no és veritat que aquesta pandèmia no 
afecti als joves i també hem d’evitar que sigueu possibles transmissors cap 
a persones més grans o vulnerables.
Donada la situació, reduirem els actes de la Festa Major, que pràcticament 
ajornem, per tal d’evitar possibles situacions de risc. Així, no es faran els actes 
públics que puguin concentrar moltes persones al mateix temps. Gaudim 
aquesta Festa major diferent amb seguretat, més en família, i siguem molt 
responsables i prudents en tot allò que fem. És una decisió difícil, però la 
salut de les persones ha d’estar per sobre de qualsevol possible risc. Ja 
tindrem temps d’abraçar-nos i retrobar-nos.
Tots els moments emotius de solidaritat que hem viscut per part de veïns i 
veïnes, empreses i comerços, entitats, etc.  no serveixen de res si abaixem la 
guàrdia. Per això us agraeixo tot l’esforç que esteu fent, us animo a continuar 
treballant pel nostre municipi i us emplaço a fer servir correctament totes les 
mesures d’autoprotecció que ens recomanen les autoritats sanitàries.
Ara mateix, la millor vacuna és la responsabilitat, el control i la prudència.
Molts ànims i molt bon estiu.



Reformes i 
adaptacions 

als edificis 
municipals

L’edifici de la Casa de la Vila s’ha adaptat a les noves mesures de seguretat i higiene 
per la pandèmia de coronavirus abans de tornar a obrir al públic el 8 de juny. A 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania s’han col·locat mampares de protecció i mesures 
especials per ampliar les distàncies entre el personal i els usuaris, a més d’habilitar 
una sortida per al públic pel carrer Resclosa. A totes les dependències es disposa de 
dispensadors de gel hidroalcohòlic i és necessari l´ús de mascareta.

Pel que fa al Centre Cívic l’Ateneu, que també estava tancat des del 13 de març, s’han 
realitzat petites reformes i tasques de manteniment a totes les sales, començant per 
una desinfecció i higiene general. Les parets i sostres de la part interior del centre 
s’han restaurat i pintat, s’han reparat goteres i humitats i s’han fet millores a la 
instal·lació elèctrica. L’equipament va tornar a obrir el 6 de juliol per fer algunes de 
les activitats i tallers programades.
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Manteniment de la via pública
Tot i l’estat d’alarma per la pandèmia, l’activitat 
municipal no s’ha aturat en tots aquests mesos 
i s’ha treballat tant a dins de les oficines, tot i 
que estaven tancades a la ciutadania, com a la 
via pública i en els diferents equipaments. Sense 
oblidar que bona part de la feina del personal 
tècnic i administratiu s’ha pogut continuar fent a 
través del teletreball.

Precisament aprofitant l’escàs 
moviment que hi havia als carrers pel 
confinament, la Brigada municipal ha 
fet obres de reparacions a la via pública, 
com la renovació de panots a les voreres, 
canvis en senyals deteriorades i actuacions 
ens diversos carrers per solucionar 
desperfectes.
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Reparació i col·locació de panots al carrer Frederic Soler Pitarra. 

Treballs al carrer Prullans.

Canvi de pilones a l’avinguda Catalunya, davant Ceraqua, i arranjament de la rotonda.

Canvi de panots al carrer Llívia. Arranjament de vorera al carrer Electricitat.
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Millores a la plaça 
Saint-Martin-le-Beau

A la plaça Saint-Martin-le-Beau també s’han fet 
diverses feines d’arranjament recentment. Una part 
del paviment que estava deteriorat s’ha renovat, 
s’han eliminat les jardineres que estaven ocasionant 
alguns problemes d’humitats i s’han substituït 
per escales lineals, i s’han resolt els problemes 
d’impermeabilització que hi havia sota la plaça.

Obres de canalització d’aigües 
residuals a Can Paulet

Condicionament urgent de la 
carretera de Santa Maria

Al juny van començar les obres de construcció d’un bombament d’aigües 
residuals al carrer Anoia de Can Paulet i una canonada d’impulsió des 
del pou existent al carrer Anoia fins al pou de clavegueram per gravetat 
a la cruïlla del carrer Anoia amb el carrer Gironès de la urbanització 
Can Paulet.
Fins ara, la xarxa existent de clavegueram era unitària formada 
per diversos tubs que recollien les aigües residuals de les diferents 
finques i també els seus baixants d’aigües pluvials, amb 14 habitatges 
connectats a la xarxa de residuals i sense embornals connectats a la 
xarxa. La xarxa actual on s’ha actuat està formada pels ramals que 
desguassen per gravetat a diversos pous. Les obres han comportat 
treballs previs, com l’esbrossada de tota la zona per implantar les 
noves canalitzacions i el condicionament de totes les zones de treball. 
Les obres tenen un pressupost de 48.327,23 euros.

Les intenses pluges caigudes al mes d’abril van ocasionar desperfectes en 
diversos punts del municipi, com moviments de terres i caiguda d’arbres. 
El més destacat va ser l’esllavissada de terres amb despreniments de 
roques d’importants dimensions que van caure a la calçada, fet que va 
obligar a tallar el trànsit de vehicles de la carretera de Santa Maria en un 
tram aproximat d’un quilòmetre i a desviar els veïns de les urbanitzacions 
de Can Tres (Interclub) i del Mirador per la urbanització de Santa Rosa. 
La circulació no es va restablir fins que no es van retirar de forma segura 
les restes de terres, roques i les branques d’arbres caigudes, davant 
la perillositat que comportava la inestabilitat del terreny afectat, es va 
reparar l’asfalt i es va construir una escullera de contenció.

Feines d’arranjament de la carretera i nou talús de contenció.Esllavissada del passat 21 d’abril a la carretera d’accés al Mirador i Can Tres.
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Remodelació 
de la zona 
esportiva

Malgrat els imprevistos i les aturades provocades per la pandèmia,  
les obres del projecte de remodelació de la zona esportiva municipal 
han continuat i pràcticament estan finalitzades. Sense cap acte 
d’obertura oficial, els aficionats als esports han anat recuperant els 
seus espais tradicionals, com la pista poliesportiva, i ja s’han fet 
seus els nous equipaments.

S’està treballant en les noves pistes de 
petanca, a la zona verda del carrer dels 
Àngels, al costat del cementiri. Encara 
s’han de fer diferents treballs d’aquesta 
primera fase, però aviat els amants 
d’aquest esport comptaran amb tres 
plataformes de 4 pistes cadascuna.
Amb aquestes noves pistes, l’esport 
de la petanca comptarà amb un espai 
individual de primer nivell. Aquestes 
obres es complementaran al llarg 
d’aquest mandat amb una segona 
fase en què es guanyarà espai per a 
noves pistes i s’adequarà més espai 
per a esbarjo i gaudiment de jugadors i 
acompanyants.

Per últim també continuen 
les obres de construcció de 
la marquesina del camp 
d’esports municipal que 
cobrirà les grades que 
albergaran el públic que 
assisteixi a presenciar 
els entrenaments o les 
competicions. Es tracta 
d’un rectangle de 9 per 
49 metres que taparà 
gairebé completament 
l’àmbit de les grades per 
a  protegir els espectadors 
de les inclemències 
meteorològiques.

I des de fa setmanes, també està 
operativa la zona nova d’street workout 
que s’ha instal·lat al costat de la pista 
poliesportiva per a fer esport l’aire lliure 
i practicar calistènia, l’entrenament 
personal mitjançant el pes corporal, 
valent-se de l’equilibri i el control del 
propi cos per al desenvolupament en 
l’àmbit físic i mental, sense necessitat 
d’utilitzar màquines o aparells dels 
gimnasos convencionals. Es tracta 
d’una superfície de 177 m² equipada 
amb diferents barres i paral·leles que es 
divideix en dues àrees, una primera zona 
per entrenaments bàsics i una segona 
més enfocada al freestyle i el pole dance. 

I una de les instal·lacions que molts 
joves del municipi esperaven amb ganes 
que es posés en marxa és l’skateparc. 
Les noves pistes s’omplen cada dia de 
patinets, bicicletes i patins per reptar 
els diferents nivells de dificultat i 
aconseguir els salts i les cabrioles més 
complicades. Una peça més de la zona 
esportiva de Cervelló.

Petanca

Street workout

Marquesina

Skateparc
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A l’inici de la pandèmia de 
coronavirus, l’Ajuntament 
de Cervelló va posar 
en marxa un servei 
d’urgència per atendre 
el col·lectiu de persones 
grans vulnerables. El servei 
s’adreçava a persones més 
grans de 65 anys, que viuen 
soles i no tenen familiars o 
xarxa social que els pugui 
atendre, que necessitin 
fer la compra d’aliments 

de primera necessitat o de medicaments a la farmàcia. 
El servei va comptar amb la col·laboració voluntària de la 
Unió de Botiguers i Comerciants de Cervelló i la coordinació 
entre els serveis municipals de l’Ajuntament (Serveis socials, 
Protecció Civil i Policia Local).

L’atenció a la gent gran 
es va complementar 
posteriorment amb el 
suport telefònic als veïns 
majors de 65 anys. El 
personal municipal va 
contactar amb aquestes 
persones que no són 
usuàries de serveis socials, 
ni són sòcies del Casal de 
la Gent Gran ni reben algun 
suport de la xarxa social, 
com la teleassistència, o 

estan en residències o centres de dia. A través de la trucada, 
que es va fer gairebé a 1000 veïns i veïnes, es valorava la 
situació de la persona per saber si es trobava bé de salut i 
si tenia ajuda de familiars o veïns, i s’oferia suport per fer les 
compres. En el cas de les persones que viuen soles i tenien 
problemes de salut (malalties greus, risc de caigudes...) 
s’oferia també el servei de teleassistència d’urgència 
per confinament. Amb el contacte telefònic també se’ls 
intentava tranquil·litzar i se’ls orientava en les mesures 
de prevenció, seguretat i higiene, a més d’oferir suport 
emocional professional si es detectava que la persona podia 
tenir la necessitat. Entre comerços i veïns amb necessitats 
o de risc es van repartir més de 2000 mascaretes i viseres 
fetes per voluntaris i entitats de Cervelló.

L’Ajuntament de Cervelló continua insistint al Departament 
de Salut de la Generalitat per tal que reobri el Centre 
d’Assistència Primària (CAP) del municipi que està tancat 
des del passat 16 de març. En una carta adreçada al gerent 
de la regió sanitària Metropolitana Sud, l’alcalde de Cervelló, 
José Ignacio Aparicio, va reclamar la reobertura del centre de 
forma imminent per poder atendre en les millors condicions 
a la ciutadania, que ara s’ha de desplaçar fins a Vallirana 
per ser atesa, ja que els dos municipis pertanyen a la 
mateixa Àrea Bàsica de Salut, però, de moment, la resposta 
és que s’estan reestructurant els centres del territori. El 
CAP Cervelló es va tancar al públic a l’inici de la pandèmia 
per qüestions d’organització de recursos i durant aquest 
temps només ha prestat servei via telefònica i atenció 
d’infermeria, vacunacions i controls periòdics de medicació 
o de tensió arterial un dia a la setmana amb cita prèvia. 
També el personal sanitari continua fent el seguiment als 
pacients crònics o amb patologies complicades que poden 
requerir una visita mèdica o assistència domiciliària, a més 
de les analítiques de la COVID-19. Un cop iniciada la fase de 
represa i en una situació diferent pel que fa a les mesures 
organitzatives de Salut, l’Ajuntament de Cervelló considera 
que es fa necessari poder distribuir els recursos professionals 
a la zona de Cervelló i Vallirana per garantir una atenció 
òptima, adequada i de proximitat al municipi, tal com s’ha fet 
en altres centres de la comarca que també s’havien tancat 
temporalment i ja estan funcionant amb normalitat, la  qual 
cosa origina una gran desigualtat. Sobretot, tenint en compte 
la situació de dispersió geogràfica del territori i les dificultats 
de desplaçament de molts dels ciutadans fins al municipi de 
Vallirana, que en bona part són gent gran i amb dificultats de 
mobilitat que justifiquen la necessitat de ser atesos al mateix 
municipi en un servei essencial con és l’atenció primària.

Cervelló reclama a Salut la 
reobertura del CAP

Atenent a les persones 
grans vulnerables

En els últims quatre mesos hem hagut d’interioritzar paraules que abans es reduïen 
a l’àmbit sanitari com pandèmia, immunitat, vacuna, quarantena, brots o aïllament. El 
virus que forma part de la nostra vida quotidiana des de llavors i que ens l’ha capgirat 
de dalt a baix ha modificat els nostres hàbits, costums i maneres de fer. Però, malauradament, encara està molt present entre 
nosaltres i hem de continuar complint les indicacions sanitàries i les mesures de protecció per evitar la seva propagació: ús de 
mascareta, distància social i higiene de mans.

Mesures de seguretat i higiene
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Campanya especial de donació de sang
Un total de 91 persones van donar sang  en la campanya 
especial organitzada pel Banc de Sang el passat 14 de maig al 
Centre Cívic l’Ateneu, que es va obrir expressament i de forma 
excepcional per aquest motiu. D’aquesta manera, el municipi 
es va sumar a la crida del Banc de Sang per mantenir el ritme 
de les donacions de sang durant la pandèmia que continuen 
sent molt necessàries. Per garantir la seguretat, calia que els 
donants fessin reserva prèvia a través del web del Banc de 
sang i en arribar s’aplicaven les mesures de prevenció com 
la presa de la temperatura, esterilització de mans i distància 
interpersonal.

Des del decret de l’estat d’alarma, el personal municipal i de Protecció 
Civil de Cervelló ha continuat amb les tasques de desinfecció de 
diversos punts del municipi, tant a la via pública en els carrers 
principals per on hi havia més concurrència de persones durant el 
confinament,  com en diversos equipaments i edificis públics. Les 
tasques de desinfecció s’han fet gràcies a la col·laboració dels 
voluntaris de Protecció Civil i d’Arijardins que amb el seu camió 
equipat amb un tanc de gran capacitat han desinfectat espais 
comuns amb la voluntat d’ajudar en aquesta crisi al seu poble. També 
han fet neteges a residències de la gent gran del municipi, a més 
de les que es van realitzar amb la col·laboració de la Unitat Militar 
d’Emergències (UME). Els militars de l’Exèrcit van col·laborar amb els 
treballadors i treballadores dels centres en les tasques de neteja i 
desinfecció atenent a la sol·licitud d’ajuda que va fer l’Ajuntament de 
Cervelló a la Delegació del Govern, a través d’una carta de l’alcalde 
on demanava col·laboració amb els centres geriàtrics del municipi 
per garantir el benestar de la gent gran.

Desinfecció d’espais 
públics i equipaments
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Des del moment que va començar l’expansió del coronavirus el 12 de 
març, l’Ajuntament de Cervelló va establir mesures locals per contenir 
la seva expansió i protegir els col·lectius vulnerables, com la suspensió 
temporal de totes les activitats socioculturals i cursos programades, el 
tancament preventiu d’equipaments, parcs infantils i zones d’oci, així 
com ajornar reunions de treball, entrevistes amb usuaris,  proves de 
selecció de personal i suspendre les obres públiques. Quan es va decretar 
l’estat d’alarma el 15 de març va limitar la prestació dels serveis públics a 
aquells estrictament necessaris per a garantir el correcte funcionament 
dels serveis bàsics o estratègics, una limitació que encara es va fer 
més restrictiva en les setmanes següents i molts serveis van passar a 
prestar-se només de forma telemàtica o telefònica.

I el coronavirus va arribar a Cervelló...

L’Ajuntament de Cervelló va aprovar al març un conjunt de 
mesures econòmiques inicials per ajudar a la ciutadania i els 
comerços en la crisi provocada pel coronavirus. 
Pel que fa als impostos i taxes anuals, el consistori va 
ajornar el pagament de l’Impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica, així com de la primera fracció del pagament de l’IBI 
i de la taxa d’escombraries. 

L’Escola Bressol municipal Pota-roges i el complex esportiu 
Ceraqua van suspendre el cobrament dels rebuts fins que 
s’han restablert els serveis. 
L’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, per delegació 
de l’Ajuntament de Cervelló, va modificar el Calendari Fiscal 
d’aquest any, ampliant els períodes de pagament de la majoria 
d’impostos i taxes municipals.

Pla de reactivació econòmica del municipi

Al mes de maig, el consistori va planificar un 
conjunt d’accions i mesures econòmiques i 
socials que calia implementar per afrontar la crisi 
de la COVID-19 i ajudar a empreses, establiments 
comercials i ciutadania en general amb l’objectiu 
de reactivar econòmicament el municipi:
- Canvis en les ordenances fiscals:  suspensió de 

l’ocupació de via pública de les taules i cadires dels 
bars i restaurants des de l’inici del període d’alarma i 
fins a final d’any, la suspensió de les taxes del mercat 
ambulant durant aquest any, i la suspensió del 25% de 
la quota anual de la taxa de residus comercials per als 
establiments. 

- Ampliació de la temporada d’estiu d‘enguany de les 

terrasses de bars i restaurants, així com de l’espai que 
ocupen, en part a la calçada, amb col·locació de pilons 
de formigó protectors.

- Creació d’una nova partida de 20.000 euros per ajuts 
extraordinaris destinats  a comerços, empreses i 
autònoms. 

- Increment en 2.000 euros de la partida d’ajuts i 
incentius per a contractar persones aturades que 
quedarà en 7.000 euros. 

- Increment de 8.000 euros a la partida de dinamització 
comercial, amb un crèdit final de 10.000 euros. Tot 
plegat, representa un increment de 30.000 euros 
sobre les partides inicials del pressupost municipal per 
pal·liar els efectes de la crisi sanitària que estan patint 
els treballadors, el comerç i la indústria locals.
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L’Ajuntament de Cervelló ha donat a la Creu Roja el 25% de l’import de les aportacions 
econòmiques anuals que reben els grups municipals, concretament la quantitat 
de   5.163,70 euros per afrontar les necessitats més bàsiques dels col·lectius més 
vulnerables durant la pandèmia de la COVID-19. L’acord de fer aquesta donació es va 
prendre per unanimitat dels tres grups municipals en el Ple del passat 25 de maig, 
segons el qual els grups cedien aquest percentatge de les aportacions econòmiques 
que reben del consistori per al seu funcionament anual.

A més dels ajuts econòmics, estem 
tenint despeses sobrevingudes per 
la crisi de la Covid-19 com són la 
manca d’ingressos per a la gestió de 
l’escola bressol municipal i que està 
quantificada en uns 72.000 euros 
aproximadament. El mateix passa amb 
el poliesportiu municipal, amb pèrdues 
fins al mes de juliol per import de 
65.000 euros, ja que són dos serveis 
que es van deixar de girar els rebuts als 
seus usuaris però que estem obligats a 
cobrir aquesta manca d’ingressos per 
la situació excepcional. 
La compra de material de prevenció i 
seguretat pels treballadors i adequació 
dels equipaments, està valorada en 
25.000 € fins al mes de juliol. 
També hem reforçat el departament 
de Benestar Social amb la contractació 
de dos persones durant 6 mesos, una 
Treballadora Social i una Treballadora 
Familiar, per fer front a la situació de 
crisi que estem vivint.
La pandèmia encara no està aturada 
i està castigant de forma molt forta a 
comerços i empreses, però també a les 
administracions. 
Tot això suposa una despesa 
sobrevinguda per la Covid de 200.000 
euros aproximadament, del que portem 
de la crisi. Un any dur amb les despeses 
extraordinàries pels temporals i per la 
sentència que s’ha hagut d’afrontar de 
3.600.000 euros. 

Donació de més de 5.000 euros a Creu 
Roja per combatre la pandèmia

La despesa 
extraordinària per 
la Covid puja, de 
moment, més de 
200.000 euros

Amb la finalització del contracte actual amb l’empresa de recollida selectiva i amb 
els requeriments actuals per part de la Unió Europea, l’Ajuntament va encarregar 
un estudi a la consultoria i enginyeria de medi ambient, Ambiens, per avaluar i 
proposar el millor sistema de recollida per al nostre municipi. Després d’uns mesos 
d’estudi, la proposta ha estat que s’implanti un sistema de recollida “porta a porta”, 
perquè garantirà un percentatge molt més alt en l’eficàcia de la recollida, serà més 
còmode pels veïns i evitarà l’incivisme que es produeix en les illes de contenidors 
actuals. Aquest estudi es presentarà a partir de setembre perquè veïns i comerços 
puguin fer les seves aportacions abans de fer la licitació. Entre tant, recordem que 
no es poden deixar les escombraries fora dels contenidors, que hi ha un servei de 
recollida gratuïta d’esporga i voluminosos (93 660 00 70) i que s’està sancionant als 
incívics que deixen totes les escombraries escampades. Cervelló és casa nostra i és 
responsabilitat de tothom tenir-lo net. 

Cervelló canviarà el sistema 
de recollida selectiva

Lliurament de la donació el passat 8 de juny a l’Alcaldia, en un acte amb alguns portaveus dels grups 

municipals i l’alcalde, així com la vicepresidenta i el referent tècnic de la Creu Roja del Baix Llobregat Centre.

Hem d’aconseguir conscienciar i educar, entre tots i totes, els incívics que embruten el municipi i no fan servir 

correctament ni els contenidors, ni els serveis de recollida, ni la Deixalleria.
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Des del moment que es va decretar l’estat d’alarma, l’Ajuntament va garantir la cobertura 
dels serveis que són competència municipal i es  va posar a disposició de la ciutadania. 
Amb la Unió de Botiguers i Comerciants es va posar en marxa un servei per poder fer 
arribar productes de primera necessitat, especialment als col·lectius més vulnerables.  Els 
aliments de Càritas es van repartir a través de personal de Protecció Civil i de l’Ajuntament, 
per tal de garantir la distribució entre les famílies més necessitades i evitant així l’exposició 
de persones voluntàries que podien tenir més risc i ser més vulnerables al virus. A més dels 
productes bàsics de primera necessitat com aliments o medicaments, els voluntaris també 
van repartir material de protecció contra el coronavirus, com mascaretes higièniques.

Un poble unit contra el coronavirusEn record de 
les víctimes 
de la 
pandèmia
L’Ajuntament de Cervelló es 
va afegir a la convocatòria de 
guardar un minut de silenci 
en record de les víctimes 
de la pandèmia el passat 27 
de maig, en ple dol oficial 
a tot el país decretat pel 
govern central. Va ser un 
petit homenatge des de la 
institució i la ciutadania en 
un acte de profund respecte 
detenint l’activitat per dedicar 
un moment solemne, serè i 
sincer a totes les persones 
mortes per aquesta pandèmia i 
guardar per sempre en la seva 
memòria el record i el respecte 
de tots.
Des del consistori, es continua 
agraint el comportament 
exemplar que han tingut els 
veïns i veïnes durant l’estat 
d’alarma i un cop iniciat el la 
fase de represa. Però també 
prega que tingueu prudència 
i responsabilitat, per la salut 
individual i pel benestar 
col·lectiu, i que seguiu en 
tot moment les indicacions 
sanitàries i de les autoritats.

Per part seva, la Creu Roja també va mobilitzar tots els seus voluntaris i voluntàries per 
donar resposta a l’emergència sanitària i social aplicant tots els recursos que tenen a 
l’abast en el projecte “Creu Roja Respon”, amb un perfil jove i dinàmic d’entre 20 i 30 
anys. A Cervelló han repartit aliments bàsics a 40 famílies i han col·laborat amb el banc 
d’aliments per garantir que tothom tingues coberta la intendència durant el confinament. 
Durant el juliol continuen col·laborant en la recepció dels productes, en l’elaboració de les 
cistelles i en les entregues mensuals d’aquestes famílies. També han repartit 21 targetes 
al mes d’abril amb una càrrega de 100 € per lliurar a les famílies derivades per serveis 
socials que s’han trobat de cop amb menys o fins i tot sense ingressos per tal de garantir 
l’alimentació. Al maig es va fer una segona càrrega de 100 € més a cada targeta i des del 
juny i fins a l’agost es fan càrregues amb 100 € a 12 usuaris. L’entitat també ha destinat 
part de les donacions econòmiques que ha rebut a la compra de Kits de suport social, kits 
d’higiene de la llar, d’higiene femenina, masculina i alimentació per nadó per distribuir 
entre un total de 52 usuaris derivats per serveis socials del municipi.

Precisament la preocupació perquè 
totes les famílies del municipi que 
es podien veure més afectades per 
la crisi tinguessin a casa productes 
d’alimentació i d’higiene va motivar a 
les entitats Cervelló Solidari i Esplai 
el Raconet a crear el projecte de la 
Cistella Solidària, amb la col·laboració 
de diversos establiments comercials, 
com la Fruiteria Anna, Granero, l’Hort 
de l’avi, Centre Mèdic Tapia Chacón i 
Perruqueria Marisol i Olga.
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Si la situació d’emergència sanitària que hem viscut en els 
últims mesos té alguna cosa positiva és que ha deixat veure 
que Cervelló és un poble solidari. Davant una situació tan 
complexa com ha estat l’arribada del coronavirus, per la qual 
ningú no estava preparat, la resposta de la ciutadania ha 
estat majoritàriament exemplar en el seu comportament. 
Però a més, els veïns i  veïnes s’han bolcat per ajudar a 
aquelles persones que tenien dificultats, tant econòmiques 
com de salut per la seva edat o mobilitat reduïda. Han estat 
moltes les empreses que han ofert material per fabricar 
mascaretes quan al començament de la pandèmia no 
hi havia possibilitat d’adquirir-les, com la roba cedida per 
Tapicerías Fernández i el Grup Castillo, que un grup de 
cosidores voluntàries va transformar en mascaretes que 
els primers dies es van lliurar a residències de gent gran, 
comerços, serveis essencials i gent gran. El veí Francisco 
Morón també va fer una donació altruista de pantalles 
protectores fabricades amb alumini a la Policia Local, que 
els agents van repartir a les tres residències de gent gran, 
als guàrdies i al personal de Protecció Civil. L’empresa 
Sorea va proporcionar gel hidroalcohòlic per repartir entre 
les tres residències de la gent gran del municipi. Gràcies a 
l’empresa Ortecon es va desinfectar la flota de vehicles de 
la Policia local i de Protecció Civil. L’empresa Autocaravanas 
Cervelló va cedir els seus vehicles per a qualsevol necessitat 
d’allotjament de personal sanitari o de protecció i l’empresa 
Arijardins també va col·laborar de forma altruista per 
netejar i desinfectar els carrers més transitats, al voltant 
dels establiments comercials que estaven oberts a l’inici 
de l’alarma i dels nuclis de contenidors d’escombraries. 
Per últim, l’empresa ITETE Conecta va fer una aportació de 
productes d’alimentació valorada en més de 2.000 euros, 
destinats a les famílies més vulnerables de Cervelló.

L’entitat Cervemakers rep una subvenció de la Universitat Politècnica de Catalunya per 
continuar lluitant contra el coronavirus i liderar un projecte d’investigació des de Cervelló. 
L’entitat ha participat des de l’inici de la pandèmia en diverses accions per ajudar a combatre 
el coronavirus, com la fabricació de material de protecció individual fet amb impressores 3D 
per al personal sanitari de centres hospitalaris. Segons l’entitat, “la subvenció de la UPC és 
un reconeixement a la feina que estan fent els veïns i veïnes de Cervelló, amb el suport de 
l’Ajuntament de Cervelló, entitats educatives i associacions locals”. El projecte subvencionat 
per la UPC amb 3.000 euros consta de 4 línies de treball que portaran a terme els veïns i 
veïnes de Cervelló, amb el suport del teixit associatiu local però que podria tenir un impacte 
en l’àmbit nacional si el resultat és positiu. La subvenció es destinarà a incentivar la creació 
de nous llocs de treball per a joves locals i a l’adquisició d’equipament tecnològic per a l’ús 
dels veïns i veïnes de Cervelló.

Cervemakers 
continua 
lluitant 
contra la 
COVID-19

Gràcies Cervelló!
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Per la seva part, l’Esplai el Raconet ho tenia molt clar: si per la situació els nens 
i monitors no podien anar a l’esplai, muntarien l’esplai a casa. I així ho van fer i 
durant dos mesos van proposar als infants  una activitat diferent cada dia per 
poder-la fer a casa i compartir-la a través de les xarxes socials. El cop més dur 
per tothom, però, va ser l’anul·lació dels actes de celebració del 40è aniversari 
de l’entitat que es feien al voltant del 23 d’abril. Tanmateix, l’Esplai va rebre les 
felicitacions de molts dels que han format part de la seva història, tant monitors 
com infants, a través d’un vídeo que també es va difondre per les xarxes socials. 

Per molts anys, Raconet!

Iniciatives populars contra la COVID-19

Petit recull 
d’algunes 
de les 
imatges 
del vídeo 
dels 40 
anys de 
l’Esplai

Salvaorelles fets amb impressió 3D 

per utilitzar amb les mascaretes

Lliurament d’alguns dels premis 

dels guanyadors del Bingo solidari

Mascaretes fetes i a punt per repartir!

Lliurament a les cosidores del material comprat per confeccionar mascaretes

El confinament que ens ha obligat a 
quedar-nos a casa durant mesos per 
evitar a propagació del coronavirus va fer 
sorgir moltes iniciatives de la ciutadania, 

algunes per donar ànims a tothom i 
d’altres per intentar fer passar el temps 
de forma més entretinguda. Alguns veïns 
van oferir vídeos i muntatges fotogràfics 

per recordar-nos que tot aniria bé i que 
tornaríem a trobar-nos aviat per tornar 
a fer les activitats que el virus ens va 
arrabassar de cop.

Altres persones i entitats van organitzar activitats 
lúdiques per tenir ocupats els infants o per fer-nos 
arribar la cultura a casa. Propostes com posar a l’abast 
de tothom alguns contes de les escriptores locals 
Sara Genovart i Clara Escajedo van tenir bona acollida 
entre el públic infantil, igual que els conta contes que 
emetia en Moi Aznar per les xarxes socials. El Trivial 
de Cervelló en línia que va organitzar Cervemakers, 
els concerts de l’Aula de Música i del músic Eggo o 
el correfoc al balcó organitzat per la colla de diables 
Encaputxats Diabòlics ens han acompanyat durant 
moltes de les hores que hem estat tancats a casa. 

El bingo es va celebrar en 
línia el passat 22 de maig 
i va recollir un total de 
1.005 euros destinats a 
lluitar contra la COVID-19, 
concretament a la compra 
de material que ha servit 
per fer salvaorelles amb 
impressores 3D a través dels 
Cervemakers i mascaretes 
que han confeccionat 
el grup de cosidores del 
municipi i que es reparteixen 
a través de les entitats 
col·laboradores.

Precisament els diables han estat molt actius durant aquest temps i una de les activitats 
organitzades, el Bingo solidari, ha acabat implicant a tot el poble ja que va comptar amb la 
col·laboració d’entitats i establiments comercials.
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Ceraqua reprèn l’activitat
Les instal·lacions de Ceraqua van obrir les portes el passat 22 de juny després de 
l’estat d’alarma, amb tots els espais disponibles sense necessitat de fer reserves 
però amb aforaments limitats a cada sala. La reobertura s’ha fet seguint el 
protocol marcat per l’empresa gestora i l’ajuntament amb motiu de la pandèmia 
i aplicant una sèrie de mesures de seguretat i higiene. Per tenir accés al recinte 
s’ha eliminat l’empremta digital i es fa ara a través d’una polsera. Abans d’entrar-
hi, cal netejar el calçat en una catifa desinfectant, es pren la temperatura i es 
facilita gel hidroalcohòlic, a més de portar obligatòriament la mascareta fins que 
s’inicia l’activitat esportiva.

 A cada sala s’ha establert l’aforament màxim permès de persones per practicar 
esport i el material que fa servir cada usuari l’ha de desinfectar abans de tornar-
lo al seu lloc. Pel que fa a les activitats dirigides s’han modificat algunes que 
comportaven compartir material. Les activitats dirigides que no necessiten 
maquinària s’han traslladat a la pista del pavelló per garantir les distàncies de 
seguretat. D’aquesta manera, els aparells s’han distribuït entre totes les sales de 
la part de dalt, la de fitness i el gimnàs, per tenir-los més espaiats. 

Ceraqua  ofereix packs d’estiu promo-
cionals fins al 13 de setembre, amb ma-
trícula gratuïta i descomptes de fins a 
un 20%. Pel que fa a la piscina d’estiu, 
romandrà oberta de dilluns a dissabte 
de 10 a 19.30 hores, els diumenges de 
10 a 18 h i els festius de 10 a 14 h

El camp d’esports municipal ha estat aquest estiu una de les 9 seus que 
han acollit el Campus Xavi 2020 que promou el futbolista Xavi Hernández 
i que ha comptat amb la col·laboració de la Penya Blaugrana de Cervelló 
en la seva organització. Es tracta d’un campus per nens i nenes de 8 a 14 
anys que compta amb un pla de formació futbolística on els participants 
desenvolupen i perfeccionen el seu joc tècnic i tàctic, fomentant valors 
de respecte, humilitat i companyerisme. A més de la pràctica futbolística 
també han gaudit de diferents activitats lúdiques i esportives de la mà de 
monitors professionals altament qualificats. Per la Penya Blaugrana “ha 
estat tot repte pel municipi i un plaer ser la seu d’un campus tan prestigiós” 
i espera que pugui tenir continuïtat l’any vinent.

Campus Xavi a Cervelló
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Malgrat la pandèmia, l’estiu ha arribat i amb 
ell les propostes de lleure per a tots els públics 
per passar aquests dies, tot i que adaptades a 
la situació en què ens trobem.

Les activitats adreçades a infants i joves també han patit 
modificacions i limitacion respecte a altres anys però s’han 
pogut tirar endavant seguint les indicacions sanitàries. Les 
propostes que ofereix Ceraqua s’han dividit en dos torns, el 
primer que finalitzarà el 7 d’agost i un segon del 31 d’agost al 
10 de setembre, amb activitats esportives i lúdiques, activitat 
aquàtica diària i sortides per a infants a partir dels 6 anys.

Per la seva part, l’Esplai el Raconet 
també ha ofert el Casal d’estiu durant el 
mes de juliol, per a nens i nens a partir 
de 3 anys, en grups estables de 8 a 10 
infants, per desenvolupar activitats 
com jocs d’aigua, jocs tradicionals, 
manualitats, tallers i sortides pel poble.  
El Casal l’han fet a les dependències de 
l’esplai els primers dies i a l’Escola Nova, 
on disposen d’espais més grans.

Una primavera i un estiu atípics

Durant el mes de juliol gaudim els caps de setmana de sessions 
de contes i de cinema. El cicle “Explica’m un conte” ha tornat 
però amb canvis d’emplaçaments, ja que en lloc de fer-ho al 
bosc com en ocasions anteriors s’ha ubicat en diversos punts 
del poble. Aquesta ha estat la 6a edició d’un cicle de contes 
que amb l’arribada del mes de juliol en els últims anys aplega 
a grans i petits en entorns naturals per escoltar històries i 
espectacles cada cap de setmana. Enguany però els contes 
s’han apropat al nucli urbà del poble per garantir l’aplicació de 
les noves mesures sanitàries i controlar molt més la seguretat 
dels assistents. Fins al 31 de juliol es poden gaudir de diversos 
espectacles adreçats a tota la família dins d’un projecte conjunt 
organitzat per l’Ajuntament de Cervelló, l’escola de teatre el 
Teatrí i la companyia Jomeloguisjomelo.com amb el Moi Aznar 
al capdavant, i també amb la col·laboració de l’Aula de Música. 
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Una primavera i un estiu atípics

El cicle de Cinema a la fresca 
al Parc de la Timba acull una 
sessió de cinema per a tots els 
públics en horari nocturn, a les 
22 hores.  L’última projecció, 
havia de ser la pel·lícula Joker 
però s’ajorna sense data, igual 
que la majoria d’actes de la  
Festa Major, que ha suprimit 
els actes multitudinaris donat 
el perill que suposa amb els 
actuals rebrots del virus.
La seguretat i la prudència 
obliga a posposar pràcticament 
tots els actes de la Festa.

El grup de teatre local La Calaixera 
va fer 40 anys el passat 18 de juliol. 
El grup va néixer l’any 1980 gràcies a 
l’entusiasme pel món de la faràndula 
d’un grup de joves del municipi amb 
un objectiu principal: donar a conèixer 
als veïns de Cervelló textos i propostes 
teatrals dels autors més importants 
de la dramatúrgia universal. “Un grup 
amb molta iniciativa que es va iniciar 
a construir les bases sòlides d’aquesta 
calaixera que, any rere any, s’ha 
omplert amb molts calaixos. Calaixos 
grans, petits, divertits, dramàtics... però 
tots oberts amb la mateixa il·lusió. El 

nostre poble ha estat sempre molt 
lligat al teatre i nosaltres hem volgut 
continuar aquesta tradició donant-
li un toc de modernitat, a vegades 
agosarat,  mantenint-nos, però, fidels 
a l’esperit dels autors escollits”, segons 
fonts de l’entitat. El grup pujava als 
escenaris per primera vegada amb la 
representació de l’obra El calaix dels 
secrets i des de llavors ha representat 
una seixantena d’espectacles d’autors 
com Shakespeare, Molière, Benet i 
Jornet, Brian Friel, Garcia Lorca, Sergi 
Belbel, entre d’altres. També cal destacar 
diversos muntatges de creació pròpia 

i fins i tot la pel·lícula Hi ha un camí 
rera nostra, sobre alguns fets històrics 
de Cervelló, rodada l’any 1993. El grup 
ha participat en els concursos teatrals 
d’Olesa de Montserrat, Piera, Caldes 
de Montbui, Sant Feliu de Llobregat 
i Vallirana, obtenint diversos premis 
tant d’interpretació com de muntatge 
i direcció. La situació de pandèmia 
actual ha fet impossible dur a terme els 
actes previstos per celebrar aquests 40 
anys al 2020 però els seus membres 
prometen per a l’any vinent un “40è+1 
aniversari amb il·lusió, força i energia”.
Felicitats!!!

La Calaixera

40 anys fent el millor teatre...
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El Castell de Cervelló també és actualitat 
perquè s’estan fent les obres de 
restauració de la capella.. El sistema 
de reconstrucció és un sistema no 
agressiu a la visió del conjunt i permetrà 
veure la capella com si fos nova, on es 
poden apreciar les diferents etapes de 
construcció i reconstrucció de tot el 
conjunt monumental. L’origen del Castell 
es remunta al segle IX, amb una capella 
que data de finals del segle XII o principis 
del segle XIII. Al juliol de 2019, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar Pla Director 
del conjunt monumental del Castell de 
Cervelló, que compren el Castell, l’Església 
romànica de Santa Maria, un nucli 
d’hàbitat medieval ubicat al sud del castell, 
la necròpolis associada i la creu de terme.

Durant el mes de juny, el Castell de Cervelló ha acollit una nova campanya d’excavacions 
arqueològiques d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sota la direcció 
del projecte de l’arqueòleg en cap Pere Lluís Artigues, un grup de 7 estudiants de 
segon curs i el professor César Carreras han recollit material en diverses zones del 
recinte i han continuat rebaixant els nivells i descobrint nous espais. Com en anys 
anteriors, les excavacions compten també amb la col·laboració de l’historiador i 
arqueòleg cervellonenc, Francesc Xavier Depares, gran coneixedor de la història del 
Castell de Cervelló. Aquestes campanyes són fruit del conveni signat al març de 2018 
entre l’Ajuntament i la UAB per tal que els alumnes del Grau d’arqueològica puguin 
efectua r les pràctiques en el Castell. 

Continuen les excavacions 
arqueològiques i les obres al Castell

Sant Jordi virtual des de casa
La celebració de Sant Jordi de l’any 2020 en ple confinament la recordarem per 
haver-la celebrat a casa i de forma virtual. L’Ajuntament de Cervelló, entitats i 
ciutadania es van implicar per organitzar la Fira Virtual de Sant Jordi que ens va 
permetre gaudir de diverses activitats des de casa, on les roses i els llibres 
van mantenir el seu protagonisme. La trobada dels autors i autores locals, 
un taller per aprendre a fer roses de paper, la iniciativa de crear la història 
de Sant Jordi entre tothom que va ser tot èxit de participació, el concert de 
Sant Jordi dels professors de l’Aula de Música i el conte cantat The legend 
of St. George, amb Caledonia Formació, van oferir propostes per estar 
ocupats durant tota la jornada. També es va poder participar escrivint un 
final diferent del poema “La pubilleta” de Pitarra, fent punts de llibre amb 
material reciclat o enviant fotografies de com veia cadascú la jornada des 
del balcó, terrassa o finestra de casa seva. 

Mostra d’algunes de les fotografies 
enviades pels veïns i veïnes sobre el seu 
particular Sant Jordi casolà



Durant la pandèmia hem commemorat el Dia Internacional de 
la lluita contra la LGTBIfòbia el 17 de juny i el Dia Internacional 
de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual el 28 de juny. 
L’Ajuntament es va adherir a la declaració Institucional amb 
motiu de la jornada i al Manifest del Consell Nacional LGTB. 
Des de l’Ajuntament continuem treballant per desenvolupar 
polítiques d’equitat i de diversitat sexual i de gènere i contribuir 
a una millora dels serveis.
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Preparatius i directe 
del contacontes de 
Moi Aznar, qe va 
tenir un total de 
378 seguidors. El 
taller de cuina de 
Cristina Velayos 
el van seguir 261 
persones i l’actuació 
d’Eggo va tenir 248 
espectadors.

Treballant contra la LGTBIfòbia

L’Aplec de Sant Ponç d’enguany, que s’hauria d’haver celebrat 
el 10 de maig, també es va haver de suspendre per la situació. 
Però el Club Pota-roja de Cervelló va mantenir la tradició encara 
que de forma individual i dins de les possibilitats que hi havia, 
convidant a la població a què no deixés d’anar-hi caminant, 
corrent o en bicicleta, de forma responsable i seguint les 
indicacions sanitàries, respectant el tram horari permès llavors 
per practicar esports. Alguns fins i tot van aprofitar per recollir 
la brossa de la muntanya i col·laborar de forma activa amb 
la neteja d’espais naturals, ja que aquell cap de setmana era 
l’European Clean Day que també es va ajornar.

Un Aplec de Sant Ponç diferent

Cervelló va aportar tres actuacions en el Festival El Baix és 
cultura que 20 municipis de la comarca van organitzar en línia 
del 8 al 10 de maig amb més de 100 actuacions en directe, a 
través de 4 canals d’Instagram segons la zona de la comarca.  
El municipi va estar present a través de tres facetes artístiques: 
el contacontes Sopa de pedres amb cançons amb Moi Aznar, 
un taller de cuina amb l’aspirant de MasterChef Júnior 6 
Cristina Velayos, i un concert del músic Eggo. El municipi 
estava integrat a la Zona centre, que va acabar amb un total 
de 1.693 seguidors al perfil d’Instagram i amb una audiència 
acumulada de 8.839 persones. La iniciativa va néixer en ple 
confinament amb la voluntat de ser una plataforma de suport 
al talent cultural de la comar ca, potenciant i donant suport 
a la àmplia varietat d’artistes locals del Bax Llobregat, que 
també han estat colpejats per la crisi sanitària. Escriptors, 
actors, músics, poetes, escultors, ballarins, mags, dibuixants, 
monologuistes o cuiners van mostrar el gran talent que ens 
envolta. Els participants van estar arropats en la promoció 
del Festival per reconeguts artistes de la comarca a través de 
vídeos de suport. L’ambaixador de Cervelló en aquesta tasca 
va ser el guitarrista Juan Gómez “Chicuelo”.

Cervelló homenatja Tarradellas 
en l’aniversari de la seva mort

Cervelló a ‘El Baix és cultura’

Cervelló va retre homenatge el passat 10 de juny al president 
Josep Tarradellas i Joan en el 32è aniversari del seu decés. Malgrat 
la situació de crisi sanitària, el municipi va tornar a recordar el seu 
fill predilecte en un acte institucional presidit per l’alcalde, José 
Ignacio Aparicio, que va quedar reduït als grups municipals del 
Consistori i a l’Associació Agermanament Cervelló-Saint Martin-
le-Beau, en representació de les entitats que cada any fan l’ofrena 
floral davant del monument de Tarradellas. En finalitzar l’ofrena, 
el grup va mantenir una conversa amb el fill del President, Josep 
Tarradellas i Macià, que aquest any no s’ha pogut desplaçar fins a 
Cervelló donada la situació mundial de la pandèmia. Tots ells van 
dipositar les ofrenes florals al monument de la rambla que porta 
el nom del President i van assistir a la missa en la seva memòria 
celebrada a l’Església de Sant Esteve.
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La Biblioteca municipal va obrir les portes 
al públic el 15 de juny i va començar a 
recuperar la normalitat progressivament, 
adaptant-se als canvis provocats per 
la pandèmia i a les noves mesures de 
seguretat. Després del desconfinament, 
ja torna a oferir els serveis de préstec 
de documents, de retorn a través de la 
bústia exterior, d’estudi a sala, d’accés a 
internet i d’accés a la col·lecció local amb 
limitacions i sota petició. Precisament, 
per tal de garantir la seguretat de tothom 
el centre aconsella fer la petició prèvia 
dels documents abans de desplaçar-se 

a la biblioteca i comprovar així si estan 
disponibles (podeu trucar per telèfon 
936601198 o bé a través del correu 
electrònic b.cervello@diba.cat). La Sala 
Infantil és l’única que continua tancada 
als usuaris. L’horari del centre és de 16.30 
a 19.30 hores  de dilluns a divendres, 
excepte els dimecres que s’obre només 
al matí, de 10 a 13 hores. Podeu seguir 
l’activitat de la Biblioteca a les xarxes 
i al seu perfil d’Instagram (@biblio.
cervello), on s’ofereixen idees i propostes 
bibliogràfiques. La Biblioteca tancarà del 3 
d’agost al 2 de setembre ambdós inclosos. 

La Biblioteca 
torna a 

funcionar i 
recupera una 

certa normalitat

Enguany, el tribut 
metropolità serà més baix
El mes de maig el Consell Metropolità 
va aprovar una moció en la que 
s’especificava que es realitzaran les 
actuacions necessàries per donar 
efectivitat a allò previst en l’ordenança 
fiscal, amb la finalitat de determinar 
les bases de càlcul per aquest any 
2020. En aquest sentit, l’Ajuntament, 
amb recursos propis, ha efectuat 
aquest càlcul, fent ús de la disposició 
addicional tercera de l’ordenança fiscal 
del Tribut Metropolità per aconseguir 
un resultat més favorable als interessos 
del contribuent. Tot i que encara s’ha de 
concretar amb els tècnics de l’AMB, amb 
tota probabilitat es reduirà el que ha 
de pagar Cervelló en més d’un 50% de 
forma general (no es pot aplicar a cada 
persona de forma específica perquè 
cada cas és particular). El rebut de 
2020 segurament arribarà a l’octubre, 
tot i que l’AMB ha assegurat que 

aquesta vegada si farà la corresponent 
campanya informativa.
A la mateixa moció també es va aprovar 
el promoure l’estudi de l’ordenança del 
tribut, amb la finalitat d’aprofundir en 
els principis actuals de progressivitat, 
equitat social i transparència; el 
demanar al Govern de la Generalitat 
l’acceleració dels procediments per 
traslladar els contractes existents a 
l’AMB i instar també a la Generalitat a fer 
possible l’ampliació de la tarifació social 
(targeta rosa i T-16) a tots els sistemes 
de transport integrats a l’ATM i que 
formen part de la xarxa de transport 
metropolità; l’establiment d’ajudes 
per part de l’AMB per al pagament del 
tribut, tant d’usos residencials com 
d’establiments comercials i de serveis 
personals de petita superfície; i es 
demanarà al govern de l’Estat que 
ampliï el finançament de l’AMB o bé 

modifiqui la legislació vigent per fer 
possible altres vies de finançament que 
no siguin exclusivament el recàrrec de 
l’Impost de Béns Immobles.
Per altra banda es va demanar a l’AMB 
que aquest recàlcul es fes de forma 
retroactiva, per tal que es puguessin 
retornar els diners que s’havien pagat 
segons el càlcul que va sortir amb les 
dades que va donar l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta demanda, però, ha 
estat denegada.
Recentment, s’ha fet una reunió 
dels grups municipals del consistori, 
tècnics municipals i representants de 
la Plataforma contra el tribut. Es va 
concretar, entre altres coses, que es 
demanaran tots els ingressos que té 
l’AMB per part de Cervelló i totes les 
despeses o inversions que fa l’AMB per 
al nostre municipi.



Al llarg d’aquest estiu es faran reparacions a les nostres 
escoles, donat que no s’han pogut fer durant la Covid, 
ja que des d’Ensenyament ens van prohibir l’entrada a 
qualsevol centre educatiu per raons de seguretat.
Així, a l’Escola Santa Maria de Cervelló es farà sanejament 
i reparació de diferents murs i el paviment de linòleum 
del gimnàs, es repicaran rajoles trencades, es repararan 
lavabos i portes trencades. També s’actuarà al pati i als 
edificis de primària i infantil, sobretot en temes reposició 
de materials, pintura i eliminació de canonades rovellades, 
reparació d’esquerdes i realització de grades al pati interior 
de P3. També es desmuntaran bancs per donar-los una 
nova alçada, i es farà recréixer el paviment de la pista de la 
zona del sorral amb sauló compactat.
A l’Escola Nova es faran actuacions a l’escala exterior, 

repassos de soldadura en inoxidable en escales interiors, 
exteriors i a la rampa de serveis. Es faran reparacions a 
les tanques metàl·liques i a diferents portes, entre elles 
8 desquadrades a quatre aules d’infantil. També es farà 
l’arranjament del sostre del porxo i revisió de la instal·lació 
dels intèrfons. 
Obres de millora per valor de, aproximadament, 50.000 
euros per millorar els edificis de les nostres dues escoles.
L’Escola Bressol Pota-Roges, per altra banda, està en actiu 
des del 8 de juny de 9 a 17 hores. Inicialment van sol·licitar 
anar 24 famílies però finalment han anat unes 15. 
L’Ajuntament els hi va fer les proves de la Covid-19 a tot el 
personal que aniria a treballar presencialment per garantir 
un bon inici de servei. Tothom va donar negatiu i les 
activitats s’han desenvolupat sense cap incident.

Nova temporada
a la Biblioteca

Tarda musical 
amb els més 
petits de la mà 
de Cristina Alier 
el 17 de febrer.

Cicle de xerrades Els 
alcaldes de Cervelló, 

amb motiu dels 50 
anys de l’edifici de 
l’ajuntament, amb 

Angelino Maestro el 
28 de febrer. 

Xerrada del 6 
de març sobre 
organització i 
conservació de 
la fotografia amb 
Javier Miguélez.

I els infants 
de 6 a 12 anys 
van fer el seu 

portaentrepans de 
roba en el taller 
de l’AMB el 9 de 

març.

cervelló informació 21

Tot just abans de declarar-se l’estat d’alarma, Cervelló va poder 
commemorar el Dia Internacional de les Dones amb diversos actes 
al voltant del 8 de març, tot i que alguns es van haver de suspendre 
per la pandèmia.

L’acte més reivindicatiu va ser el dia 8 de març al Pavelló municipal 
Xavier Ballber, amb la lectura del manifest a càrrec de l’equip 
de veteranes del CE Futsal Cervelló i un partit de futbol sala per 
reivindicar l’esport femení. 

Sota el lema És hora de 
continuar, taller sobre Dona 
i lideratge a càrrec de la 
psicòloga Maria Mateo, a la 
Masia.

Sessió formativa al CAP sobre la 
detecció i l’abordatge dels casos 
de violència masclista, impartida 
per la psicòloga forense María 
Jesús Rodríguez.

8M: actes del Dia de les Dones

50.000 euros per millorar les nostres escoles

En els últims quatre mesos la programació 
d’activitats a la Biblioteca es va aturar però 
recordem els últims actes que va acollir abans 
de la pandèmia.
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El curs 2019-2020 serà recordat evidentment com el del 
coronavirus. L’últim trimestre de les classes s’ha viscut d’una 
manera absolutament inusual i nova per a tothom, tant per a la 
comunitat educativa com per l’alumnat i les famílies. Enguany 
no hem tingut festes de finals de curs, perquè de fet, tampoc hi 
ha hagut un fi de curs clar, ja que un cop entrada a la fase de 
recuperació de la normalitat al mes juny, el calendari escolar ja 
pràcticament estava exhaurit. Amb totes les mirades posades ja 
al setembre i al nou curs, són encara moltes les incògnites sobre 
com s’iniciaran de nou les classes presencials. No obstant això, 
davant la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia en els mesos 
vinents, el 14 de setembre començarà el curs escolar 2020-2021 
a Catalunya amb normalitat, segons el Departament d’Educació. 
La tornada a l’escola es podrà fer si els centres s’organitzen en 
“grups estables de convivència”, que permetrien fer un seguiment 
fàcil dels possibles contagis que hi hagués. I que també permetran 
que els nens a l’aula puguin estar sense mascareta. Els grups 
estables, en qualsevol cas, han de ser heterogenis i no establir-
se per nivell d’aptituds ni de resultats acadèmics, en un sistema 
que tindrà els mateixos alumnes i més professorat, cosa que 
farà que alguns centres no tinguin el nivell de ràtios elevades 
que tenien l’any passat. Així, a primària hi ha d’haver almenys 
dos mestres per cada grup estable; i a secundària almenys cinc 
professors per grup estable. Els especialistes i altres professionals 
sí que hauran de mantenir la distància de seguretat i, si no es 
pot, portar la mascareta. Precisament, la mascareta i la distància 
de seguretat sí que serà obligatòria fora del grup estable i en les 
activitats no lectives, com les extraescolars o les esportives, a 
més de la importància cabdal de mantenir les mesures d’higiene, 
la responsabilitat de les famílies i el control dels símptomes 
dels infants. A partir de les indicacions del Departament, de les 
autoritats sanitàries, i de l’autonomia de cada centre, els consells 
escolars de les escoles i instituts hauran de tenir aprovat la primera 
setmana de setembre el seu pla d’organització per al curs que ve.

Nou curs escolar
amb dubtes i incertesa

Els tres centres educatius han tramitat les preinscripcions pel curs 

vinent amb cita prèvia i amb totes les mesures de seguretat

L’Ajuntament de Cervelló va impulsar la iniciativa Compartim 
wifi! per  tal de compartir el wifi de casa amb els escolars que 
no tenien accés a internet. La iniciativa es va promoure amb 
el suport de les entitats locals, especialment les de caràcter 
educatiu, amb l’objectiu que cap nen i nena del municipi es quedés 
sense aquesta opció per poder estudiar durant el confinament. 
A més el consistori, tot i que és competència de la Generalitat, 
va proporcionar ordinadors i material a diverses famílies que no 
disposaven de recursos informàtics a casa per tal que poguessin 
continuar amb els estudis telemàticament i evitar la bretxa digital 
o les desigualtats que podrien haver-hi en aquest grup d’alumnes.

Wifis compartides i 
recursos pe combatre 
la bretxa digital pels 
estudiants
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Augmenta la 
freqüència en 
la recollida de 
residus

L’Ajuntament de Cervelló ha 
ampliat el contracte adminis-
tratiu dels serveis de recollida 
de residus municipals, neteja 
viària i gestió de la deixalleria 
municipal. L’objectiu de l’am-
pliació és millorar els serveis 
que s’ofereixen a la ciutadania 
i aconseguir uns carrers més 
nets i que les illes dels conte-
nidors d’escombraries es bui-
din amb més freqüència. El Ple 
municipal de juny va aprovar 
per unanimitat l’ampliació del 
contracte que suposarà que el 
camió de la recollida d’escom-
braries passarà més vegades i 
per més llocs per fer la recolli-
da selectiva, tot i que la solució 
de la situació de brutícia de les 
illes de contenidors és cosa de 
tota la ciutadania i d’aconseguir 
que es dipositi correctament en 
el lloc corresponent i de la ma-
nera adequada. A partir d’ara 
s’augmentarà també la  recolli-
da de voluminosos a les cases, 
cal recordar que aquest servei 
és gratuït però s’ha de fer servir 
bé, trucant al telèfon de l’Ofici-
na d’Atenció a la Ciutadania (93 
660 00 70) per concertar prè-
viament la recollida o fent servir 
les instal·lacions de la deixa-
lleria municipal, i no abocant 
aquests materials als conteni-
dors més propers. Amb aquest 
increment de freqüència de la 
recollida prevista en l’actual 
contracte, i amb més conscien-
ciació, educació i civisme, es 
pretén aconseguir un Cervelló 
cada dia més net.

Lluitem contra els 
incendis forestals
Fins al 30 d’agost està activada la campanya 
de prevenció d’incendis forestals d’aquest estiu. 
La Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), desenvolupen 
cada any el Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals (PVI), que té com a finalitat 
principal evitar-los i limitar els seus efectes. El PVI 
es coordina amb altres entitats relacionades amb la 
prevenció i extinció d’incendis, com Bombers, Agents 
Rurals, Mossos d’Esquadra i Policies locals. Cervelló, 
que pertany al sector Metropolità sud i té el centre de 
control a Sant Boi de Llobregat,  rebrà de la Diputació 
de Barcelona la quantitat de 9.706,50 euros destinats 
a les actuacions previstes per aquest any.

En la lluita contra els incendis forestals és primordial 
el paper preventiu que es fa per mantenir les zones 
de bosc. A mitjans de juliol han començat o estan a 
punt de començar les tasques per obrir les franges 
de seguretat de les urbanitzacions El Mirador y Can 
Castany, per a les quals l’Ajuntament destina 24.000 
euros, a més de la part que cobreix la Diputació.

Un cop entrada en la fase de represa també s’han fet 
tasques de desbrossament en parcel·les i vials públics 
per minimitzar el risc de propagació de possibles focs. 

Durant el confinament, la vegetació ha crescut de 
forma descontrolada i s’han fet actuacions als vorals 
dels votants de l’Escola Santa Maria, de la carretera 
de Santa Maria i de les urbanitzacions de la zona 
sud amb una empresa contractada especialment. Del 
desbrossament en les urbanitzacions de la zona nord 
se’n fa càrrec l’empresa de jardineria.



Arribaràs abans del que t’imagines i sense suar.
L’AMB cedeix gratuïtament a la teva empresa fins a 
5 bicicletes elèctriques o mecàniques durant 6 mesos.

www.amb.cat/mobilitat

BAIXA DEL
COTXE

I PUJA A
LA BICI!

SOL·LICITA LA TEVA!

PER VENIR A LA FEINA,
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Cervelló promociona el 
turisme d’estiu al Baix 
Llobregat

Cessió de bicicletes 
per anar a la feina

L’Hotel Golf Can Rafel de Cervelló protagonitza la campanya 
d’enguany de promoció turística El Baix Llobregat Som 
el teu estiu. Promoguda pel Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, es tracta d’una acció de promoció turística de 
gran impacte que dona a conèixer més de 100 propostes 
per gaudir aquest estiu al Baix Llobregat, amb l’objectiu 
de generar un increment del nombre de visitants i turistes, 
i reactivar aquesta important activitat econòmica de 
la comarca. La campanya s’estructura en la promoció 
de diversos àmbits com les activitats en família, la 
natura i esport, els plans de platja, visites i espectacles, 
allotjaments i gastronomia. Precisament, els anuncis i el 
vídeo d’aquest últim bloc, el dedicat a la restauració, és 
el que protagonitza l’Hotel Golf Can Rafel. El Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat ha treballant en les últimes 
setmanes per a reactivar l’activitat turística i ser una de 
les primeres destinacions catalanes en atraure turistes 
i visitants a la comarca. Totes les propostes per passar 
l’estiu a la comarca les podeu trobar al web  www.
somelteuestiu.cat,  des d’on es poden fer les reserves i 
comprar les experiències per gaudir de l’estiu. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona cedirà de forma temporal 
bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals 
dels 28 municipis del seu àmbit territorial, per tal de 
promoure l’accés en bicicleta a la feina i amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans. 
El projecte Biciempresa contempla la cessió gratuïta 
de fins a 5 bicicletes elèctriques o mecàniques a cada 
empresa, en funció de les persones que hi treballen i de les 
seves necessitats de desplaçament, durant 6 mesos. Els 
objectius són promoure el canvi del cotxe per la bicicleta 
i demostrar que els desplaçaments a la feina es poden 
fer de manera més ràpida, saludable i sostenible, sense 
despeses, emissió de gasos contaminants ni esforços. La 
convocatòria s’aprovarà definitivament a finals de juliol i es 
podran tramitar les sol·licituds fins al 30 de setembre en 
el web www.amb.cat. Poden ser beneficiaris les empreses, 
persones jurídiques públiques o privades, i els empresaris 
o professionals localitzats als municipis que conformen 
l’àmbit territorial de l’AMB.

La cursa la Pota Roja per a l’edició d’enguany 
ja ha començat a bellugar tota la maquinària 
organitzativa. La primera setmana que van 
començar a formalitzar-se les inscripcions 
per a participar en l’esdeveniment previst 
pel pròxim 8 de novembre ha superat les 
previsions. Els organitzadors de la Cursa, 
l’empresa Weefel Events i l’Ajuntament de 
Cervelló, van obrir el termini d’inscripcions 
el passat 8 de juny de forma promocional i 
en només una setmana es van apuntar 148 
atletes, quan l’any passat a les mateixes 
dates no arribava a un terç d’aquesta xifra. 
La Pota Roja combina trails de   8k, 14k, 
24k i 42k amb curses BTT de 20k i 23k. 

Precisament, en acabar l’edició del 2019 ja 
es va anunciar que enguany s’incrementaria 
el nombre de  distàncies de trail, inclosa la 
marató de 42k, i es potenciaria la modalitat 
de BTT. L’organització està treballant per 
a tenir un esdeveniment 100% segur 
contra la COVID-19 amb la màxima 
higiene i totes les mesures de protecció 
establertes amb uns protocols específics. 
En cas que no es pogués celebrar la prova 
per causes de força major, relacionades 
amb la pandèmia, es tornarà el 100% de 
l’import de la inscripció als participants. 
Les inscripcions es poden formalitzar a la 
pàgina web lapotaroja.com.

Obertes les 
inscripcions

per a la Pota Roja 
2020



cervelló informació 25

La majoria de la ciutadania de Cervelló ha tingut un comportament exemplar 
durant l’estat d’alarma i ha seguit les normes establertes respectant-les en 
tot moment. Tammateix, una petita minoria, concretament 174 persones, han 
estat denunciades per no atendre les indicacions decretades per les autoritats 
i sortir al carrer en casos no autoritzats o romandre a la via pública sense 
justificació. A més, una persona va ser detinguda. La Policia Local de Cervelló 
va efectuar controls a tot el terme municipal per garantir que la ciutadania 
donava compliment de les mesures del Real Decreto 463/220 de 14 de març 
per afrontar la crisi sanitària generada pel coronavirus. La prefectura està 
coordinant-se amb l’Àrea Bàsica Policial de la Regió Metropolitana Sud i durant 
aquest temps ha mantingut contacte telemàtic diari amb els caps policials de 
la resta de comissaries. 

Des del passat mes de maig, 
el municipi ha passat a ser 
zona 30 de velocitat dels 
vehicles a totes les vies, tret 
de la B-24 i dels trams de l’N-
340 que tinguin la velocitat 
regulada. Així ho ha decretat 
l’Ajuntament del municipi 
arran de l’obertura del tram 
de la B-24 a Vallirana el 
novembre passat que ha reduït 
considerablement el trànsit 
per dins de la travessia de 
Cervelló però ha incrementat 
la velocitat, i de la implantació 
dels carrils bici i dels camins 

escolars que ja limitaven la 
velocitat a 30 km/h. Aquesta 
travessia compren l’avinguda 
de Catalunya i els carrers 
Major, Joaquim Mensa i Raval 
Bassons que fins ara tenien la 
limitació a 50 km/h, tots amb 
un carril en cada sentit de la 
circulació.  L’objectiu de la 
reducció és doble: s’incrementa 
la seguretat en els carrers i 
en el trànsit de vehicles, ja 
que redueix la sinistralitat i 
la gravetat dels accidents, i 
es disminueixen els nivells de 
contaminació de l’aire.

Controls policials
per garantir la seguretat

Velocitat limitada a
30 km/h a tot el municipi

Tots els agents locals han estat disponi-
bles i a ple rendiment per vetllar per la 
seguretat i el benestar de tota la ciuta-
dania durant l’estat d’alarma. Per do-
nar compliment a les mesures, es va 
completar la plantilla per via d’ur-
gència amb la incorporació de tres 
nous guàrdies, ja que el procés de 
selecció de nous agents que havia 
engegat l’Ajuntament es va veure 
interromput al març i s’ha reactivat 
amb la tornada a la normalitat.

Canvi dels senyals de trànsit que indiquen la nova 

velocitat màxima permesa a 30 Km/h

Deixalleria de Cervelló

Torrent d’en Mascaró (Sector Grau) 

Telèfon: 93 660 39 85

De juny a setembre

Dimarts de 9 a 13 h
De dimecres a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20 h



Cervelló va rebre el vespre del 23 de juny la Flama del Canigó que 
simbolitza la nit del foc al territori català en la vigília de Sant Joan. 
La  situació excepcional d’enguany  per la crisi sanitària va obligar 
l’Ajuntament a organitzar la recepció de la Flama del Canigó de forma 
diferent a edicions anteriors, ja que per motius de seguretat no es podia 
fer un acte públic que aplegués moltes persones. La Flama es va anar a 
buscar igualment a Esplugues en un grup reduït i va esdevenir un acte 
carregat de més simbolisme encara  que es va personalitzar en dues 
entitats que representaven a la resta del teixit associatiu local que cada 
any ha participat en l’esdeveniment. Concretament, el Club Pota Roja i la 
colla de diables Encaputxats Diabòlics van ser els encarregats de rebre 
la torxa del foc a l’entrada del municipi i fer un petit recorregut fins a 
la rambla Tarradellas, on es va desenvolupar la part més protocol·lària 
amb la lectura del manifest de la diada i l’encesa d’un fanalet que va 
romandre al balcó de l’Ajuntament durant tota la nit de Sant Joan.

La Flama del 
Canigó 2020

Cursa del Patró de 
Bombers de BarcelonaFelicitats als equips que han 

ascendit de categoria
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Tot just abans de declarar-se l’estat d’alarma, Cervelló va 
acollir el 6 de març la Cursa dels Bombers de Barcelona 
que s’organitza cada any dins del programa d’actes amb 
motiu de la festa del seu patró, Sant Joan de Déu. A la 
cursa van participar un total de 48 persones, la majoria 
d’elles membres del cos de Bombers però també va córrer 
un petit grup d’interns de la presó de Can Brians i d’altres 
atletes a títol individual. La cursa va sortir del camp de 
futbol i durant gairebé 10 km va transcórrer pels paratges 
naturals del municipi, arribant a punts emblemàtics com 
l’Església de Santa Maria i la masia de Can Sala de Baix. Els 
corredors guanyadors van ser Irene Fuertes en categoria 
femenina i Joan Ruvireta en masculina. Aquesta 4a edició 
de la Cursa del Patró de Bombers va tenir un caràcter 
molt especial, ja que la inscripció era gratuïta però els 
participants havien d’aportar aliments bàsics que es van 
donar a l’entitat Cervelló Solidari destinats a famílies amb 
dificultats econòmiques.

En l’àmbit esportiu, la temporada 2019-2020 també ha tingut un 
final diferent a causa de la pandèmia que l’ha deixat sense disputar 
molts partits. Malgrat això, els clubs locals han fet un bon paper i 
tres equips pujaran de categoria en la temporada vinent, segons la 
resolució de la Federació Catalana de Futbo.
Pel que fa al Club Futsal, el Sènior A ha ascendit de Primera Divisió 
catalana a Divisió d’Honor de Catalunya, la categoria més alta de 
la lliga catalana, després d’anar en segon lloc de la classificació i 
empatats amb el primer en el moment que es va aturar la competició 
Per la seva part, l’Infantil A del Futsal ha ascendit de Segona Divisió 
a Primera Divisió, amb un ple absolut de victòries a la lliga que el van 
tenir classificat en primer lloc. 
Pel que fa al Club Deportiu Cervelló, l’equip Amateur ha aconseguit 
l’ascens de Quarta Catalana a Tercera Catalana, anant en tercer lloc 
en el moment de l’aturada.  



Ciutadans

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  c e r v e l l ó

Tribuna Política
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Cristina Martínez

Rosaura Serra

Joan Noguera

Una nova normalitat

Amb sentit comú. Gràcies Cervelló

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...

És la primera vegada que ens dirigim a la ciutadania 
de Cervelló, després del confinament, causat per la 
COVID-19. 

Des del grup municipal ERC-SUMEM-MES  hem 
continuat treballant, i especialment ens ha preocupat 
el comerç local, la restauració i la indústria. Hem sabut 
com han augmentat les necessitats de proveir d’aliments 
als que més ho necessiten i hem col·laborat a l’abast de 
les nostres possibilitats. Hem reivindicat més ajuts per 
a les residències de gent gran i l’obertura de casals 
per als infants de pares i mares que necessiten deixar 
els seus fills per anar a treballar i continuem demanant 
que s’obri el C.A.P. l’abans possible, i que les escoles 
puguin començar el nou curs, en les millors condicions 
possibles. Però també, en aquest temps, hem continuat 

amb aquells temes que ja ens preocupaven abans de la 
pandèmia, com són el servei de recollida d’escombraries 
i el tribut metropolità, o la millora que representaria que 
el Trambaix arribés al nostre terme municipal.

En aquests moments hem recuperat una certa 
“normalitat” i aplaudim les entitats culturals de Cervelló 
que es reinventen per trobar nous mitjans de presentar 
les seves activitats i les esportives que apliquen nous 
protocols per tornar als entrenaments.

Sabem que tindrem una Festa Major molt “diferent” i el 
govern municipal compta amb el nostre suport en tot el 
que representi mantenir la prudència.

Malgrat tot, molt bona Festa Major!

Estimados vecinos, podría empezar hablando de 
todo lo que se ha hecho desde el ayuntamiento du-
rante estos últimos meses, pero creo que no toca.
El 15 marzo nuestras vidas cambiaron, el país se pa-
ralizó cuando nos obligaron a confinarnos en casa, al 
recuperar poco a poco la movilidad nos encontramos 
que tenemos que adaptarnos a una nueva forma de 
vida, mascarillas, teletrabajo, distancia social, etc.
El culpable es una Pandemia que tiene el origen 
en un virus letal, el COVID 19, que ha atacado so-
bre todo a las personas más mayores y vulnerables, 
aquellos que con su trabajo nos dejaron un país con 
una calidad de vida superior a países de nuestro en-
torno, ellos han sido los más perjudicados e ignora-
dos por las administraciones.
Durante este tiempo he visto el lado más humano 
de las personas, me he asombrado del grado de So-
lidaridad que hacía tiempo pensaba que había des-

parecido de nuestra sociedad.
Hemos visto colectivos que han puesto en riesgo su 
vida e incluso algunos la han perdido por salvar la 
nuestra, Sanitarios, Trabajadores de Residencias, 
Bomberos, Policía, Militares de la UMEC, Protec-
ción Civil, Vigilantes de Seguridad y un largo etc. 
Cs Cervelló quiere dar las gracias a todos ellos y el 
pésame a los que han perdido a algún familiar por 
el Coronavirus
Respecto a Cervelló solo anunciar que a partir de 
este 1 de Julio y durante un año se ha incrementado 
a dos los Servicios de Recogida semanal de papel, 
cartón y también de envases de plástico. También 
se ha incrementado el servicio de recogida de mue-
bles, voluminosos y poda a dos días por semana, 
recordando que estos dos servicios se realizan lla-
mando al teléfono del ayuntamiento o por la web 
municipal.

Han passat gairebé quatre mesos des que va començar la 
situació més dura i complicada què molts de nosaltres haurem 
viscut o veurem mai. Una pandèmia que ha fet parar el món 
sencer, que s’ha emportat als nostres éssers estimats sense 
poder acompanyar-los en els seus últims moments i que ens ha 
privat de coses tan essencials com són la llibertat, les abraçades, 
els petons i en definitiva compartir cara a cara qualsevol moment 
del dia amb les persones que t’envolten. 
No hi ha governants que estiguin preparats per afrontar aquesta 
situació, però en moments així el sentit comú és el que prima i 
això és el que vam aplicar des del minut zero. Durant aquests 
mesos ens hem dedicat plenament a combatre la Covid-19 i a 
ajudar a totes les cervellonines i a tots els cervellonins amb els 
recursos que tenim. Informació constant en la pàgina web de 
l’ajuntament i en les xarxes socials, repartiment de mascaretes, 
menjar i medicaments a domicili, desinfecció dels carrers, 
zones públiques comunes i de les residències de la gent gran. 

Seguiment a les 1700 persones més grans de 65 anys que tenim 
al municipi per saber la seva situació i necessitats, en tractar-
se del col·lectiu més vulnerable davant d’aquesta pandèmia. 
Lliurament de material de protecció als comerços, residències 
i treballadors municipals. Ajornament i reducció d’impostos 
municipals, increment d’ajudes socials i econòmiques pels 
ciutadans, comerços i autònoms. Col·laboració amb les escoles 
per reduir la bretxa digital i esdeveniments culturals de manera 
digital, entre altres actuacions. 
Però tot això no hauria sigut possible sense la col·laboració dels 
voluntaris que se’ns van posar a disposició des del primer dia per 
ajudar als seus veïns, de manera altruista i que ha fet treure el 
millor de tots nosaltres i fer un poble més fort i unit.  Però no hem 
d’abaixar la guàrdia, i ser rigorosos amb l’ús de la mascareta, gel 
hidroalcohòlic i mantenir la distància de seguretat.

Gaudiu de l’estiu amb sentit comú. Gràcies Cervelló! 



Gràcies
Cervelló!

deCervelló
del 31 de juliol al 3 d’agost de 2020
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