
MARÇ 2021

Cervelló...
celebra el dia 
Internacional 
de les Dones
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De març a juliol de 2021

Subvencionat al 100% per  
als menors de 30 anys de Cervelló

Places limitades!
125 hores presencials i en línia i 160 hores de pràctiques

Formació a càrrec de Fundesplai

Més informació: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
Tel. 93 660 00 70

Eleccions al Parlament  
de Catalunya
Resultats a Cervelló

2021 2017

Partits Vots %vots Vots %vots

ERC 1003 26,56% 1504 26,65%

PSC 854 22,62% 741 13,13%

Junts per Catalunya 615 16,29% 1021 18,09%

VOX 378 10,01% - -

Cs 239 6,33% 1474 26,12%

ECP 236 6,25% 401 7,10%

CUP 206 5,46% 176 3,12%

PP 124 3,28% 221 3,92%

PDeCAT 60 1,59% - -

Recortes cero 17 0,45% 17 0,30%

FNC 5 0,13% - -

IZQP 5 0,13% - -

MPIC 3 0,08% - -

PCTC 2 0,05% - -

PACMA - - 73 1,29%

Cens electoral 6921 6785

Vots emesos 3836 5663

Vots vàlids 3786 5644

En blanc 29 16

Nuls 50 19

Participació 55,43% 83,46%

Abstenció 44,57% 16,54%

CURS DE MONITOR  
DE LLEURE

6 d’abril, 19 hores
· Tertúlia literària Por d’Stefan Zweig a la Biblioteca.
 Cal inscripció prèvia.

8 d’abril, 17.30 hores
· Hora del conte amb Moi Aznar a la Biblioteca.
 Cal inscripció prèvia.

9 d’abril, 18 hores
· Taller de salut natural a càrrec de Maria José a la Biblioteca. 

Cal inscripció prèvia.

Del 16 al 30 d’abril
· Exposició “L’aparador de les meravelles” a la primera planta 

de la Biblioteca.

20 d’abril, 17.30 hores
· Xerrada virtual “De 0 a 3, res de pantalles” a càrrec d’Anna Ramis. 

Es podrà seguir per htpps://vc.cervello.cat/0-6resdepantalles.

24 d’abril
· Correfoc virtual “Foc al virus” amb Els encaputxats diabòlics” 

per les xarxes socials.

4 de maig, 19 hores
· Tertúlia literària La trenza de Laetitia Colombani a la Biblioteca. 
 Cal inscripció prèvia.

6 de maig, 17.30 hores
· Hora del conte amb Ada Cusidó a la Biblioteca.
 Cal inscripció prèvia.

6 de maig, 18 hores
· Xerrada sobre les Flors de Bacc amb Gemma López Niella a 

la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

7 de maig, 18 hores
· Taller de tècniques de relaxació i respiració a càrrec de María 

José a la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

Del 7 al 14 de maig
· Exposició “Els nostres fotògrafs” organitzada per Segle Nou. 

Sala Polivalent de l’Ateneu.

Del 8 i 9 de maig
· Jornada europea
 de neteja dels
 espais naturals.

9 de maig
· Aplec de Sant Ponç. Donada la situció que encara tenim i les 

restriccions a causa de la pandèmia, enguany proposarem 
sortides individuals o en grups bombolla, segons ens marqui el 
Govern en aquesta data, i que ens facin arribar una foto a Sant 
Ponç. Les fotos es poden fer arribar a ajuntament@cervello.cat.

21 de maig, 17.30 hores
· Taller de cartonatge reciclat a càrrec de Trini Solé.
 Cal inscripció prèvia.

Del 27 al 30 de maig
Festival de Cinema
Natura de Cervelló.
El verd és viu.

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

Tots junts “Let’s clean up Europe”

residus.gencat.cat/letscleanupeurope

Organitza una accio de neteja en un espai natural!

7-9 de maig de 2021

El verd és viu

del 27 al 30 de maig de 2021

ENTRADA GRATUïTA
Ateneu de Cervelló

4t FESTIVAL DE
CINEMA
NATURA
DE CERVELLÓ



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

L’alcalde
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És hora de recuperar la
sensació de viure com
la gran família que som...

Mirando el futuro de Cervelló

Es hora de 
recuperar la 

sensación de 
vivir como la 
gran familia 
que somos...

Mirant el futur de Cervelló

Poco a poco vamos saliendo de esta situación excepcional que hemos vivido este último año. Sin bajar la 
guardia, los datos son buenos y esperanzadores. Todas las residencias están vacunadas, y los profesionales 
esenciales... y ya se ha empezado con los grupos de edad correspondientes. Todas las vacunas se están 
poniendo en el CAP de Cervelló.
Coincide con los días más largos, con más horas de sol, con un presupuesto aprobado que atiende los 
principales retos y necesidades de este municipio; y con el despertar cultural y deportivo de nuestro pueblo. 
Con las entidades y clubs ya se empiezan a programar los principales actos que disfrutaremos este año. 
Con cautela, con mucha prudencia, pero necesitamos poner fechas a todos los eventos y celebraciones 
que hemos ido dejando por el camino. Festivales, ferias, torneos... una efervescencia social que se hace 
necesaria. Nuestros corazones estaban faltos de alegrías, nuestras manos, ávidas de abrazos... es hora 
de recuperar la sensación de vivir como la gran familia que somos.
Y en paralelo seguimos trabajando sin parar en los grandes proyectos de mejora de nuestro municipio: 
la solución a los principales necesidades de las urbanizaciones, la proyección de la mejora de los 
equipamientos educativos, culturales y deportivos; la conexión para una movilidad segura y sostenible 
entre los principales núcleos urbanos de Cervelló, la aprobación de los planes de protección contra 
incendios; la solución al antiguo problema de falta de colectores en algunas zonas... y la concienciación y 
pedagogías necesarias para que todo el mundo siga unas normas de civismo que sólo persiguen un fin: la 
mejor convivencia posible entre todos y todas las que vivimos y disfrutamos de este fantástico Cervelló.

A poc a poc anem sortint d’aquesta situació excepcional que hem 
viscut aquest últim any. Sense abaixar la guàrdia, les dades són 
bones i esperançadores. Totes les residències estan vacunades, i els 
professionals essencials... i ja s’ha començat amb els grups d’edat 
corresponents. Totes les vacunes s’estan posant en el CAP de Cervelló.
Coincideix amb els dies més llargs, amb més hores de sol, amb un 
pressupost aprovat que atén els principals reptes i necessitats d’aquest 
municipi; i amb el despertar cultural i esportiu del nostre poble. Amb 
les entitats i clubs ja comencem a programar els principals actes que 
gaudirem enguany.  Amb cautela, amb molta prudència, però necessitem 
posar dates a tots els esdeveniments i celebracions que hem anat 
deixant pel camí. Festivals, fires, tornejos... una efervescència social 
que es fa necessària. Els nostres cors estaven mancats d’alegries, les 
nostres mans, àvides d’abraçades... és hora de recuperar la sensació de 
viure com la gran família que som.
I en paral·lel continuem treballant sense parar en els grans projectes 
de millora del nostre municipi: la solució a les principals necessitats 
de les urbanitzacions, la projecció de la millora dels equipaments 
educatius, culturals i esportius; la connexió per a una mobilitat segura 
i sostenible entre els principals nuclis urbans de Cervelló, l’aprovació 
dels plans de protecció contra incendis; la solució a l’antic problema de 
falta de col·lectors en algunes zones... i la conscienciació i pedagogies 
necessàries perquè tothom segueixi unes normes de civisme que 
només persegueixen una fi: la millor convivència possible entre tots i 
totes les que vivim i gaudim d’aquest fantàstic Cervelló.
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Després d’un mes d’obres, la vorera de la carretera N-340 en 
el carrer Joaquim Mensa ha quedat eixamplada per millorar 
la mobilitat dels vianants. L’actuació s’ha fet a la vorera 
dreta del carrer Mensa en sentit Barcelona, des del carrer 

Vidriers fins al pont de la riera. La remodelació ha consistit 
a donar continuïtat a l’alineació de la vorera que ve del pont, 
eixamplant la seva amplada i millorant l’itinerari cap a la 
parada del bus fent-lo més accessible.

Eixamplament de la vorera  
del carrer Mensa

Recentment s’han habilitat diferents elements reductors de 
velocitat en diversos punts de la xarxa viària del municipi, 
amb l’objectiu d’incrementar la seguretat dels vehicles i dels 
vianants. En concret, en el nucli urbà s’han col·locat a l’avinguda 
Catalunya a l’alçada del número 8 (al costat del pas de vianants 
de la parada del bus), al carrer Joaquim Mensa (en el revolt de 
la carretera) i al carrer Vidriers (a prop del pas de vianants al 
costat de la comissaria de la Policia Local). També s’han posat 
reductors en alguns carrers de la urbanització Can Guitart Vell.

Més seguretat i més 
pasos de vianants
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Els infants del municipi poden gaudir ja dels canvis que s’han 
fet recentment en dos dels parcs infantils de la localitat. En 
la zona de jocs de la plaça Onze de Setembre, s’ha fet un 
nou sorral, s’ha pintat el gronxador i s’ha instal·lat un seient 
especial per nadons, a més de canviar el joc de molles per 
un de nou  i col·locar també un nou balancí. En el parc de la 
Masia s’ha canviat la porta i s’ha reomplert el sorral.

Manteniment 
dels parcs 
infantils

La tanca de la carretera de Santa Maria ha començat a 
canviar-se per un altre tipus de material que requereix un 
nul manteniment i garanteix la seguretat en la circulació 
de vehicles i de vianants. De moment s’han substituït uns 
350 metres en el tram de la urbanització Can Castany 
i es continuarà el canvi els pròxims mesos, ja que el 
pressupost municipal d’enguany contempla la renovació 
de pràcticament tot el recorregut de la tanca.

Renovació  
de la tanca  
de Santa Maria
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El servei de neteja municipal compta des de fa uns dies amb més maquinària 
per mantenir els carrers en bon estat. Es tracta d’una nova escombradora amb 
més potència i prestacions que substitueix la màquina que hi havia i d’una nova 
adquisició: una hidronetejadora a pressió de 1000 litres de capacitat per netejar i 
desinfectar la via pública. Amb aquestes noves màquines es continua posant èmfasi 
en la necessitat de mantenir nets els carrers, parcs i places del municipi, tot i que el 
consistori recorda als veïns que entre tots hem de contribuir per tal que no hi hagi 
brutícia ni deixalles en llocs que no estiguin habilitats per a la seva recollida.

Nova maquinària per millorar  
la neteja de la via pública

Els propietaris d’habitatges privats del 
municipi tenen una sèrie d’obligacions amb 
el manteniment de les seves propietats 
que contribueixen amb el benestar comú 
i la bona convivència entre veïns. Respecte 
a la neteja, al titular d’un immoble  li 
correspon mantenir en bon estat els 
passatges particulars, patis interiors, solars 
i similars, així com els espais comunitaris 
de titularitat privada i ús públic. Correspon 
també al propietari  fer-se càrrec de la 
neteja de les voreres corresponents a les 
respectives façanes i també de la retirada 
de la brossa i herbes, tal com recull l’article 
93 de l’Ordenança de civisme. 

Per la seva banda, els propietaris de jardins i plantacions privades, així com dels espais 
lliures i els terrenys i solars no urbanitzats, han de mantenir-los en bon estat de neteja i 
en les condicions fitosanitàries adequades, amb especial cura de controlar el creixement 
de romegueres i bardisses i esporgar els arbres que ho requereixin.
L’article 31 de l’Ordenança de civisme recull també que els habitatges amb jardí, les 
plantacions de les quals tinguin branques, arbustos, han de mantenir-se de manera que 
no causin molèsties a tercers o originin risc a la via pública. Les tanques verdes vegetals 
o anàlogues es consideren  tanques perimetrals i no poden sortir de façana. La manca 
de conservació o neteja a les plantacions i espais lliures privats habilitarà l’ajuntament 
per a exigir als propietaris que ho netegin i, en cas de desobediència, el consistori podrà 
executar els treballs necessaris subsidiàriament amb càrrec de les despeses a aquests 
propietaris, sens perjudici de la sanció corresponent. Els incompliments d’aquests 
articles són infraccions lleus que poden ser sancionades amb multes de 50 a 750 euros. 
A més, pel que fa a les anomenades tanques verdes han de respectar la normativa 
sobre les mitjaneres que permeten una alçada màxima de 2 metres.

Obligacions de manteniment dels propietaris d’immobles



Cervelló comptarà amb un Pla municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals 
(PPI) pels anys 2021-2026, gràcies al 
suport que la  Diputació de Barcelona, 
a través de la seva Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
presta als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. El PPI és 
el document bàsic que conté el conjunt 
de previsions i mesures a prendre 
per a la millora i conservació de les 
infraestructures i elements del territori, 
necessaris per reduir el nombre, la 
propagació i les conseqüències dels 
incendis forestals. Per exemple, recull 
el cens d’hidrants que hi ha, els punts 
d’acumulació d’aigua o els equipaments 
d’intervenció, així com el calendari 
d’actuacions previstes per als pròxim 6 
anys. El Pla presentat per la Diputació 
es va aprovar per unanimitat de forma 
inicial en el ple del mes de gener i un 
cop esdevingui definitiu s’enviarà al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya per ser aprovat,  de 
conformitat amb el que disposa 

l’article 40.1 de la Llei  6/1988, de 30 
de març, forestal de Catalunya per als 
municipis declarats com a zones d’alt 
risc d’incendi.

L’Ajuntament ha aprovat l’avanç de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació urbana dels espais oberts i els cursos 
fluvials de Cervelló per tal d’estructurar i preservar els espais 
oberts del municipi. L’actual planejament urbanístic classifica 
com a sol urbà nombrosos terrenys situats al voltant dels 
cursos fluvials que tenen una funció ecològica i de millora de 
la biodiversitat, per la qual cosa les previsions no garantien 
la preservació i millora dels valors ecològics i culturals dels 
espais oberts. Amb la modificació del planejament es podran 
preservar aquests espais adequant la regulació al marc 
normatiu vigent. Precisament les zones que acumulen una 
major quantitat de valors ambientals i ecològics se situen 
entorn dels principals cursos fluvials: la riera de Cervelló, la 
riera de Rafamans i la riera de Santa Maria. La infraestructura 
verda aporta nombrosos beneficis i serveis a les persones, 
des del subministrament d’aliments, aigua i combustible 
fins a la protecció davant dels riscos naturals o la disposició 
d’espais per a l’esport, la salut, el lleure, l’educació i el gaudi 
del paisatge. 

Modificació del planejament  
per preservar els espais oberts 

Aprovat el Pla de Prevenció d’Incendis
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Punts clausMillores amb inversió 
pròpia i externa

uConnexió entre urbanitzacions i nucli urbà amb 
espais per a vianants.

uObres i serveis de reparacions, manteniment i 
conservació vies públiques  i parcs.

uMillora de l’enllumenat públic.
uMillora de la recollida de residus i neteja viària.
uMillora d’equipaments i espais esportius.
uContinua el Pla de millora dels equipaments 

municipals (centres educatius, instal·lacions 
culturals i esportives).

uContinuació de la restauració del Conjunt 
monumental del Castell i protecció del patrimoni.

uMillores urbanístiques a les urbanitzacions.
uReforç del Departament de Promoció Econòmica, 

amb ajuts per a contractar persones aturades.
uPla per tenir totes les urbanitzacions connectades 

amb col·lectors.

uÉs un pressupost real que té en compte les 
necessitats del municipi. Les despeses més 
destacades serviran per mantenir les vies públiques, 
millorar les connexions entre les urbanitzacions i 
conservar els equipaments municipals. 

uIncideix especialment en les polítiques socials, 
incrementant els ajuts a les famílies vulnerables i 
potenciant el Servei d’Atenció Domiciliària, a més de 
les partides destinades a les empreses i autònoms 
que estan sent castigats per la crisi econòmica i  
sanitària. 

u Continua subvencionant les activitats d’entitats i 
associacions locals en els àmbits esportiu, social, 
cultural, educatiu, comercial i veïnal.

u Dona continuïtat a les contractacions de serveis 
bàsics, algunes de les quals es van aturar o retardar 
a causa de la pandèmia.  

u Potencia les partides destinades al benestar dels 
animals de companyia.

IMPORT 
10.492.307,21 euros

Per habitant
1.155,92 euros

Equipaments i via 
pública, prioritats 
en la despesa de 

béns i serveis

Un Pressupost per a les persones
El Pressupost General de l’Ajuntament de Cervelló per al 2021 
va quedar aprovat inicialment  en el Ple ordinari del passat 
mes de gener. El Pressupost puja a gairebé 10 milions i mig 
d’euros, el que representa un increment  del 13,19% respecte 
a l’exercici anterior. El consistori ha aprovat un pressupost que 
intentarà abraçar totes les necessitats del municipi per als 

pròxims mesos i que està marcat per la situació de pandèmia 
que s’allargarà durant aquest any. El Pressupost es va aprovar 
amb els vots favorables dels regidors de M’estimo Cervelló-
PSC-CP i Ciudadanos, i l’abstenció d’ERC-SUMEM-MÉS.
És el pressupost amb més inversió dels darrers anys, més 
d’un milió d’euros.
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Punts claus

Fomentant l’ocupació local

L’Ajuntament de Cervelló ha contractat a 
4 treballadors en el marc del programa 
de suport a l’ocupació finançat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona dins el Pla 
Metropolità de suport a les Polítiques 
Socials Municipals 2020-2023. L’objectiu 
d’aquest Pla és incrementar l’ocupació 
efectiva, donant prioritat a aquells 
col·lectius més vulnerables amb dificultats 
personals i econòmiques. Dos d’aquests 
treballadors s’han incorporat com a 
operaris de logística per fer tasques de 
suport a la Brigada municipal, com realitzar 
el transport i distribució de materials, 
eines i equipaments propis de la Brigada, 
dur a terme la infraestructura necessària 
per la celebració d’esdeveniments o 
fer feines a la via pública específiques 
d’aquest col·lectiu. Les altres dues 
persones s’han contractat com a operaris 
per a tasques forestals com la  neteja i 
manteniment de la vegetació en vorals 
de les diferents urbanitzacions i en les 
parcel·les municipals no urbanitzades.

L’Ajuntament ha rebut un ajut econòmic de la Diputació 
de Barcelona de gairebé 25.000 euros per a desenvolupar 
actuacions en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia 
per als anys 2021 i 2022.

Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica 
per tal que els ens locals destinataris duguin a terme actuacions de 
promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica. Entre els seus 
objectius, el programa pretén minimitzar el deteriorament dels actius 
del territori, persones, empreses i institucions, ocasionat per la COVID-19, 
alhora que reforçar i enfortir el talent del capital humà i la capacitat 
productiva del nostre territori. L’ajut servirà per desenvolupar el projecte 
“Impuls a la transformació tecnològica i digitalització de la producció, 
distribució i comercialització de productes alimentaris a Cervelló”.

El municipi pateix l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en el 
mercat laboral amb l’obertura de 119 Expedients de Regulació 
Temporal d’Ocupació durant l’any 2020. Segons dades de 
l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
d’aquests expedients un total de 102 van representar la 
suspensió del contracte, 8 van aplicar la reducció de jornada, i 
9 la suspensió i reducció, des del mes de gener fins al desembre 
de l’any passat. Pel que fa als treballadors, un total de 998 
persones van quedar afectades per les mesures de contenció, 
de les quals 859 van patir una suspensió de contracte i 139 
la reducció de la jornada. La part positiva segons aquestes 
mateixes fonts és que cap expedient va acabar amb l’extinció 
de l’activitat empresarial.  El Balanç de la contractació laboral 
a Catalunya durant l’any 2020 destaca que la contractació 
catalana ha perdut més d’un milió de contractes respecte a 
l’any anterior, la qual cosa representa una davallada d’un terç 
en la contractació. Per sectors econòmics, els serveis han estat 
els més perjudicats, seguits per la indústria i la construcció.

Una de les prioritats del consistori en els últims mesos, 
especialment des de la situació de pandèmia, és donar 
cobertura a les persones que pateixen una situació laboral 
d’atur o tenen dificultats per a la inserció laboral.

Ajuts del Programa 
Treball, Talent i Tecnologia

Cervelló ha 
sumat 119 
ERTO’s  
l’any 2020 

L’Ajuntament de Cervelló subvencionarà a 
empreses i entitats locals que contractin a 
persones del municipi en situació d’atur durant 
aquest any. El consistori ha aprovat les bases 
reguladores de la convocatòria per a la concessió 
d’aquestes subvencions, l’objectiu de la qual és 
continuar fomentant d’ocupació laboral en el 
municipi, incidint especialment en la reducció 
de l’atur en els col·lectius de persones que 
presenten una major dificultat d’inserció 
laboral. Els ajuts serviran per finançar despeses 
relacionades amb la contractació de persones 
en situació d’atur empadronades al municipi 
almenys des de 6 mesos abans del contracte 
subvencionat. Les contractacions hauran de tenir 
una durada mínima de 3 mesos i com a mínim el 
50% de la jornada de treball, segons el conveni 
col·lectiu d’aplicació.  A més, les empreses que ho 
sol·licitin comptaran amb el suport necessari del 
Servei Local d’Ocupació per fer els processos de 
preselecció de candidats per cobrir les vacants 
de personal que tinguin. L’import de la subvenció 
és de 700 euros per contracte formalitzat, 
atorgant-se per concurrència competitiva 
segons l’ordre de sol·licitud i fins a exhaurir el 
crèdit pressupostari previst de 5000 euros. Les 
subvencions són compatibles amb altres ajuts, 
bonificacions i exempcions fiscals que puguin 
tenir les empreses o entitats i es poden sol·licitar 
fins al 30 de juny. 
Més informació a www.cervello.cat i al 
departament de Desenvolupament Econòmic 
de l’Ajuntament.
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A Cervelló,
més i millor servei

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

 Títols integrats d’1 zona de l’ATM: T-usual, T-casual, 
T-jove i T-familiar. 

 Títols de tarifació social: T-16 i T-verda.            

 Títols de tarifació social de l’AMB: Targeta rosa 
metropolitana, Passi metropolità d’acompanyant i T-4. 

 Bitllet senzill.

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

FRANGES HORÀRIES DE SERVEI

De 7.00 a 7.45  De 8.00 a 8.45

De 8.45 a 9.30  De 10.15 a 11.00

De 9.30 a 10.15  De 11.45 a 12.30

De 11.00 a 11.45  De 13.15 a 14.00

De 12.30 a 13.15  

De 16.45 a 17.30 De 16.00 a 16.45

De 18.15 a 19.00 De 17.30 a 18.15

Matí

Tarda

Des que es va posar en marxa l’any passat, ĺ ús del bus a 
demanda va creixent dia a dia. Des de començaments d’any, el 
servei és completament a la demanda durant tot el dia i a les 
dues línies que funcionen, la CB1 (que cobreix part del centre i 
les urbanitzacions de Santa Rosa, Can Pi, el Mirador, Interclub, 
Can Castany, Can Guitart, Torre Vileta i Granja Garcia) i la CB2 
(part del centre, Can Paulet, Puigmontmany, Can Roig, Costa de la 
Perdiu i les Rovires). Al mes de gener ha transportat 331 viatgers 
a la línia CB1 i 196 viatgers a la CB2, amb una mitjana diària de 
17 viatgers i 10 viatgers respectivament, segons dades facilitades 
per l’empresa Soler i Saulet. Pel que fa al mes de febrer, la primera 
setmana la CB1 ha portat 120 viatgers i la CB2, 74, per tant 24 
viatgers a la CB1 i 15 a la CB2. 

Comparant amb el servei regular, la percepció del xofer de 
l’autobús és que pugen els usuaris habituals però ha observat 
un increment d’usuaris joves, potser perquè la targeta T16 està 
integrada. Abans de començar el servei, tant el conductor com 
la informadora que les primeres setmanes pujava al vehicle per 
explicar els canvis van detectar cert malestar per part dels usuaris 
habituals que no estaven convençuts amb el canvi. Però aquesta 
percepció ha canviat des del gener i, en general, el servei agrada 
i els usuaris valoren molt positivament les possibilitats que els 
ofereix, tal com confirmen des de l’empresa. “Els usuaris estan 
satisfets, han deixat enrere les reticències sobre el funcionament i 
ara veuen que és un sistema pràctic, còmode i més personalitzat, 
acollint-lo amb bona acceptació i amb la intenció de continuar 
fent-lo servir”. Tot i això també fan propostes com que s’ampliï 

El bus a demanda 
guanya usuaris

CB1 CB2

l’horari al migdia i a la tarda o s’ajuntin línies per retallar el 
recorregut, uns suggeriments que s’estudiaran per veure les seva 
viabilitat.

L’empresa Soler i Sauret valora el servei de forma positiva i assegura 
que  “les pors inicials que tenien alguns usuaris a un sistema nou 
i “tecnològic”, especialment la gent gran, han desaparegut quan 
ho han provat. El sistema per fer la reserva és molt senzill i el 
fet que es puguin fer reserves per varis dies, ho facilita molt. 
La campanya d’informació i la informadora a bord de l’autobús 
han estat eines imprescindibles per poder orientar als usuaris, 
juntament amb l’atenció telefònica, que és molt bona segons els 
usuaris. Tot plegat ha aconseguit una atenció personalitzada i 
que els usuaris se sentin acompanyats en aquest canvi.  Amb 
les dues línies a demanda s’ha aconseguit una bona connexió 
del territori amb un nombre important de parades repartides per 
totes les urbanitzacions. Tot i que la demanda encara és una mica 
més baixa que amb les línies regulars, veiem que va en augment 
i que en poc temps s’igualarà i esperem que fins i tot es superi”.

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

Títols 
vàlids



El Director General d’Energia, seguretat industrial i seguretat 
minera i director del Institut Català d’Energia, Manel Torrent, 
va ser convidat a Cervelló per poder-li explicar de primera 
ma els problemes més importants que patim respecte la 
xarxa i la tensió. Se li van traslladar les queixes que s’havien 
rebut de veïns i associacions per tal que puguin prendre des 
del Departament, les mesures corresponents amb l’empresa 
subministradora del servei.
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L’Ajuntament de Cervelló ha contractat una nova empresa 
de manteniment de l’enllumenat públic, Boquet, i ha habilitat 
nous canals per tal que els ciutadans puguin comunicar les 
incidències que hi detectin. Els avisos d’avaria es poden 
comunicar per telèfon al número gratuït 900 701 929 o a 
través d’un formulari que recull les dades del fanal i el punt 
de llum i determina el tipus d’incidència, per exemple, si a 

un carrer no hi ha llum, si hi ha cap fanal apagat o trencat, 
si hi ha cables accessibles o si es tracta d’un semàfor que 
no funciona. Podeu accedir al formulari clicant a traves de  
https://v3.boquetgest.com/avariaweb. Recordeu que en 
cas que la incidència o l’accident sigui molt greu s’ha de 
trucar a la Policia Local al telèfon 93 660 27 00.
Avaries a l’enllumenat públic 900 701 929

S’han solucionat diferents 
problemes a camins 

naturals. Les esllavisades 
per temporals havien fet 
malbé alguns accessos, 

imprescindibles per 
als bombers en cas 

d’emergència.

Visita del Director General 
d’energia de la Generalitat

Concurs:
Imagina
el futur 
de Cervelló

Comunicació d’avaries a l’enllumenat públic

Camins més segurs i accessibles

Cervemakers ens presenta aquest 
concurs amb la intenció que els 
infants i els joves de Cervelló, amb 
les seves famílies, expliquin com 
s’imaginen i com volen el futur de 
Cervelló.
Ho poden explicar amb una redacció, 
un dibuix, un retoc fotogràfic, fent 
una maqueta, un vídeo... o qualsevol 
eina que considerin adient per 
expressar allò que volen.
Poden pensar en una idea general o 
en un lloc en concret i explicar com 
els agradaria que fos d’aquí uns pocs 
anys o d’aquí molt de temps.
Podeu enviar les vostres idees a 
info@cervemakers.com



En un any tan atípic com el 2020, les 
festes de Nadal tampoc podien ser com 
sempre, per la qual cosa l’Ajuntament va 
organitzar un programa d’activitats adaptat 
a les restriccions de la pandèmia. Actes tan 
populars cada any com la Fira de Nadal, la 
rebuda del Pare Noel i la Cavalcada de Reis 
van quedar suspesos però els infants van 
poder fer arribar les seves peticions a Santa 
Claus i a Ses Majestats d’una altra manera. 

També van aprofitar per guarnir el gran 

arbre de Nadal que cada any presideix 

la rambla Tarradellas.Els elfs del Pare Noel van venir a Cervelló per recollir les cartes a la plaça de 
la Biblioteca durant el cap de setmana d’abans de Nadal.

Quan ningú no s’ho esperava, va aparèixer el Pare Noel amb el seu trineu per saludar 
els infants tot guardant les mesures de seguretat.
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El Missatger reial va donar 
instruccions als infants de cada 
escola de com vindrien aquest 
any els Reis i com els havien de 
rebre amb els fanalets.

I els nens que van esperar per a 

traslladar els seus desitjos als Reis, van 

poder fer-ho gràcies als patges reials 

que es van instal·lar del 2 al 5 de gener 

a la plaça de l’Ateneu. 

A més els dies 4 i 5 de gener Gaspar, Melcior i Baltasar van enviar un missatge 
virtual als infants des de l’Ateneu agraint el seu comportament durant la pandèmia 
i garantint que tothom tindria regals.

No vam tenir cavalcada però els Reis sí que 
van recollir les claus del municipi, de la mà 
de l’alcalde, que els va permetre obrir totes 
les llars per deixar els regals a tothom. 

La màgica Nit de Reis va acabar 
il·luminant el cel de Cervelló i el camí 
de la comitiva reial.
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Malgrat la situació de pandèmia, 
grans i petits es mereixien que 
es pogués celebrar Nadal amb 
alguns espectacles durant les 
festes, extremant les precaucions 
i aplicant els protocols establerts 
per aquests tipus d’actes culturals 
per garantir El Nadal més segur a 
Cervelló.

El programa es van iniciar amb la 
representació de l’obra de teatre La 
Berta sense por de la companyia 
Teatrem que va posar dempeus a totes 
les famílies del públic el 20 de desembre.

El cinema no podia faltar en aquestes 
dates i es va programar un cicle de 
pel·lícules adreçades a públics diferents 
durant totes les festes.

I qui millor per explicar-nos un conte 
de Nadal que el polifacètic Moi Aznar 
que va deixar bocabadats als més petits 
a la Sala Polivalent el passat 17 de 
desembre..

Tots els actes culturals interiors van 
extremar les mesures higièniques i de 
seguretat anticovid, sempre amb reserva 
prèvia i aforaments limitats.

Cultura per a 
tothom per Nadal

Les mostres de solidaritat al municipi van 
continuar reflectides en la participació 
massiva del recapte especial d’aliments i 
productes d’higiene que es va organitzar 
per Nadal, impulsat per l’Ajuntament de 
Cervelló, amb la col·laboració de la Unió 
de Botiguers i Comerciants i les entitats 
Càritas, Cervelló Solidari i Eix Social. 
Un total de 13 comerços es van adherir 
a la iniciativa per recollir productes 
d’alimentació de llarga durada i d’higiene personal per adults i infants destinats a 
col·lectius vulnerables. Segons els organitzadors, aquesta nova recollida conjunta 
de caràcter extraordinari “es va impulsar davant la situació actual provocada 
per la pandèmia de Covid-19 i l’augment de famílies vulnerables amb manca de 
recursos econòmics per comprar aliments o productes de primera necessitat”, ja 
que amb es aportacions habituals no es podien cobrir totes les necessitats. Amb 
aquest recapte especial es va arribar a més famílies amb el desig de què es pugui 
donar continuïtat per altres anys.

Recapte especial d’aliments i 
productes d’higiene 

Com cada any, la Creu Roja va tornar a 
organitzar el repartiment de les joguines 
que el Pare Noel va deixar a les seves 
dependències per tal que els voluntaris 
de l’entitat les fessin arribar als infants 
del municipi.

Una petita mostra dels 
pessebres que es van 

muntar durant les festes 
per al gaudi de tothom: 
el que es va instal·lar a 

l’Església de Sant Esteve 
i el del Grup de Recerca a 
l’aparador de Cal Badia. I 

destacar el gran pessebre 
a la casa de la família de 

Rafael Soto (foto inferior).
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L’Ajuntament ha modificat la taxa d’ocupació 
de la via pública amb taules i cadires per als 
bars i restaurants per tal de reduir la seva 
càrrega tributària fins al 31 de desembre. El 
sector de la restauració i hostaleria, que és 
un dels més importants del teixit econòmic 
del municipi, no haurà de pagar la taxa per 
col·locar taules i cadires durant aquest any. La 
mesura s’ha fet efectiva a través de la inclusió 
d’una disposició transitòria suspensiva en 
l’Ordenança fiscal número 18 que regula la 
taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa. La 
modificació respon a la necessitat d’establir 
mecanismes d’ajuda a la recuperació de 
l’activitat econòmica local que s’ha vist 
perjudicada per les successives declaracions 

de l’estat d’alarma derivades de la pandèmia 
per la COVID-19. Precisament, aquesta taxa 
es va suspendre també l’any passat en 
plena pandèmia i des de llavors els bars i 
restaurants no l’han hagut de pagar. A més, 
es va habilitar més espai a la via pública per 
tal que els establiments disposessin de més 
lloc per col·locar les seves terrasses i deixar 
més distància a les voreres com a mesura de 
seguretat. El consistori, com administració 
pública més propera a la ciutadania, dona així 
resposta dintre de les seves competències a 
les necessitats del municipi, adoptant mesures 
enfocades a dotar de recursos i d’ajudes al 
conjunt de persones que configuren el teixit 
productiu local. Aquesta és una de les mesures 
fiscals i econòmiques que, a més de facilitar 

l’adequada resposta sanitària a l’emergència, 
permetrà pal·liar les conseqüències d’aquesta 
crisi, així com garantir i sostenir el teixit 
productiu i social minimitzant l’impacte i 
facilitant una recuperació ràpida de l’activitat 
econòmica per tornar a la normalitat com 
més aviat millor.

Donant suport al comerç local

Suspensió de la taxa d’ocupació de la via pública a bars i restaurants

Amb motiu de les festes nadalenques, 
el sector comercial i l’Ajuntament van 
llançar una campanya per donar suport als 
establiments comercials, de restauració i de 
serveis que sota el paraigua #MarcaCervelló 
es va engegar al novembre per donar a 
conèixer l’oferta que tenim a prop, sense 
bellugar-nos del municipi, i apostar pel 
comerç de proximitat. La campanya es va 
centrar a donar tota una sèrie de raons 
per comprar en el municipi, com la qualitat 
dels productes, les facilitats, la confiança, 
l’estalvi en temps i diners, la seguretat o els 
avantatges que té pel poble. Els missatges es 
van difondre a través de banderoles al carrer 
i per les xarxes socials. La campanya tindrà 
continuïtat en els pròxims mesos.

Paral·lelament, la Unió de Botiguers i Comerciants, 
amb el suport del consistori, va organitzar la 
campanya per promocionar el comerç local. Amb 
l’objectiu d’incentivar les compres que fèiem 
durant el Nadal en els establiments del municipi, 
els comerciants de la UBCC van regalar a la seva 
clientela 10.000 butlletes per dipositar-les en les 
botigues on feien les seves compres. Entre totes 
les butlletes es van sortejar 3 cistelles plenes de 
productes locals.

Sorteig de les paneres el passat 4 de gener a la Sala de Plens

Lliurament de les paneres a les tres persones guanyadores
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L’entitat fa 160 anys, una mutualitat de previsió social sense ànim 
de lucre que esdevé l’entitat més antiga del municipi.
La Germandat es va fundar a mitjans del segle 
XIX com a conseqüència d’unes epidèmies que 
assolaren bona part de la població catalana. 
La pagesia travessava greus dificultats i si 
els agricultors queien malalts, les famílies 
patien els estralls econòmics, per la qual 
cosa es va crear un fons comú per fomentar 
l’ajuda entre els socis i pal·liar els efectes 
negatius d’una invalidesa o un decés. El títol 
fundacional és de l’any 1861 i s’afegia el nom 
de Montepio de Sant Sebastià. A partir del 
1890, en què es renovaren els estatuts socials, 
passà a anomenar-se Montepio Germandat 
de Sant Sebastià, encara que popularment 
sempre se l’ha anomenat per la Germandat. 

L’entitat ha anat funcionant fins al dia d’avui 
amb plena normalitat sempre sota l’esperit 
fundacional, és a dir, l’ajuda mútua entre els 
seus mutualistes amb l’ànim de constituir un 
nexe extra econòmic, eminentment humà i de 
caràcter popular. Des dels anys 70 i fins ara  
presta els serveis de sepelis i altres prestacions 
d’ajuda mútua entre tots els seus associats.

Durant el llarg del segle XIX i bona part del 
segle XX, la Germandat de Sant Sebastià va 
jugar un paper important dintre la societat 
cervellonina i fou una de les entitats que va 
tenir més pes específic a la població. Gairebé 
en tots els esdeveniments importants del 

poble, la Germandat hi tenia una rellevància 
activa. Malgrat el pas del temps, l’entitat 
continua regint-se pel principis de solidaritat i 
reciprocitat malgrat el pas del temps.  

Germandat de Sant Sebastià:  
160 anys d’ajuda mútua

Per la situació de pandèmia aquest any no s’ha fet el 
tradicional vermut posterior a la missa però sí que s’ha 
comptat amb la col·laboració dels Campaners de Cervelló que 
van cridar a la litúrgia amb un toc de campanes ben especial.

El 20 de gener, festivitat del patró 
de la Germandat, era antigament 
una data assenyalada per a la 
població cervellonina fins a l’any 
1939. Tanmateix, en els darrers anys 
s’ha recuperat la tradició i al voltant 
d’aquest data se celebra una missa a 
l’Església de Sant Esteve per renovar 
el Vot del poble que agraeix a Sant 
Sebastià la seva intercessió per a 
combatre l’epidèmia de còlera que va 
assolir el municipi. 
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El vestíbul de la Biblioteca municipal continua fent d’aparador de 
les obres dels membres de l’Associació d’Activitats Artístiques 
de Cervelló. Cada setmana ofereix un tast de les joies que 
fan els nostres artistes, amb una petita biografia dels autors 
per tal que donar-los a conèixer a la població.

La Jugatecambiental reprèn les activitats de la temporada de 
primavera el pròxim 21 de març al parc de la Timba. Després de 
l’anul·lació de la majoria de les activitats durant l’any passat 
a causa de la pandèmia, torna amb l’aplicació de tot un 
seguit de mesures anticovid per garantir la seguretat de les 
persones participants. La Jugatecambiental és un espai de 
joc i aprenentatge que es fa a l’aire lliure per desenvolupar 
activitats en família, incrementant el coneixement dels valors 

dels espais públics, fent valdre la seva importància ambiental i patrimonial, 
l’evolució històrica i la identitat, així com la difusió dels valors de civisme i respecte 
per l’entorn. Els serveis que ofereix la Jugatecambiental són gratuïts i fins al 6 de 
juny  es podrà gaudir cada setmana de diferents propostes. El projecte es du a terme 
gràcies a la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la integració de 
la Timba dins de la Xarxa de Parcs Metropolitans.

L’Ajuntament ha adquirit mascaretes de boca transparent 
destinades als 4 centres escolars per tal de millorar la 
comunicació entre els professors i determinats alumnes amb 
necessitats especials. Les mascaretes s’han lliurat als docents 
que tenen contacte directe amb els estudiants que presenten 
problemes d’audició o de comprensió, com la dislèxia, i que 
tenen encara més dificultats per poder seguir les classes amb 
les mascaretes normals.

S’han fet votacions per escollir alguns membres del Consell dels 
Infants, que començaran la seva activitat ben aviat. Un dels 
encàrrecs que treballaran serà la realització d’un jardí de plantes 
remeires a La Timba.
Una de les peticions que havien fet, una tirolina, es muntarà en 
breu la mateix parc.

Torna la Jugatecambiental  
  a la Timba

Mascaretes transparents  
per millorar la 
comunicació

Consell dels Infants



Per tal de facilitar la mobilitat de l’alumnat 
i dels professors que es desplacen als 
centres educatius del municipi en bicicletes, 
patinets o vehicles de mobilitat personal, 
l’Ajuntament instal·larà nous elements per 
aparcar-los en els exteriors de les escoles. 
De moment, la brigada municipal ja els ha 
col·locat a l’Escola Santa Maria de Cervelló. 
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Ja us podeu presentar al concurs de Mòbils 
Films de la tercera edició del Festival 
de Cinema Natura de Cervelló. Enguany, 
l’organització , amb l’Institut de Cervelló 
i l’Ajuntament està fent un curs amb 
professionals per a alumnes de 4t d’ESO per 
aprendre tècniques i eines per ser uns bons 
directors de Mòbil films.
Els curtmetratges i els mòbils films es 
podran presentar fins el 20 de maig de 2021 
al correu electrònic del director: roc.checa@

gmail.com Les inscripcions són gratuïtes. Pel 
Mòbil Films S’haurà de fer servir un mòbil o 
una tauleta tàctil. El format mp4 i a 1920 x 
1080 px,. Haurà d’estar gravat en horitzontal 
i a Cervelló. La durada haurà de ser entre 1 
i 4 minuts i haurà d’aparèixer la naturalesa 
o el patrimoni de Cervelló. Es recomana 
que els Mòbil Films que es presentin acabin 
amb uns segons de negre, per a facilitar la 
projecció.
Hi haurà premis per a les dues seccions. 

Els centres escolars del municipi han participat d’una nova edició del 
Concurs de lectura en veu alta, enguany adaptat a la situació de pandèmia 
i amb alguns canvis, com per exemple que cada centre l’ha celebrat de 
forma independent en lloc de conjuntament com en anys anteriors que 
competien entre els cursos de 5è i 6è de les escoles i 1r de secundària. 
D’aquesta manera, s’ha premiat un guanyador per cada centre en lloc de 
per cada curs com l’any passat. A l’Escola Nova va resultar guanyadora 
Mercè Alsina, a l’Escola Santa Maria de Cervelló, Judith Corral, i a l’Institut, 
Nura Padilla. Totes les guanyadores han rebut un val de 25 euros per 
bescanviar en una llibreria.

Festival 
de Cinema 
Natura de 

Cervelló, més 
verd que mai

Concurs de lectura en veu alta

El verd és viu

del 27 al 30 de maig de 2021

ENTRADA GRATUïTA
Ateneu de Cervelló

4t FESTIVAL DE
CINEMA
NATURA
DE CERVELLÓ



Com la majoria de les celebracions dels últims mesos, el 
Carnaval d’enguany també s’ha fet de forma virtual. De totes les 
fotografies presentades per correu electrònic a l’Ajuntament de 
l’1 al 21 de febrer per al concurs de disfresses, el jurat va escollir 
com a guanyadora l’enviada per Mònica amb la seva “Bombolla 
pallassa” com a disfressa més original. En la categoria de 
vídeo, la peça que va guanyar va ser la presentada per l’Alícia 
Gassó anomenada “La chuchería del circo”. Les dus propostes 
van rebre un val per fer un reportatge fotogràfic personalitzat 
com a premi. Fora de concurs, el personal de l’Ajuntament 
també es va afegir a la convocatòria disfressats dels animals i 
insectes que habiten al municipi.

Carnaval virtual

Un 8M diferent en les maneres de 
celebrar-lo però mantenint l’esperit 
reivindicatiu de la jornada que té cada 
any. Cervelló va commemorar el Dia 
Internacional de les Dones amb un 
programa d’actes que va combinar actes 
presencials amb d’altres virtuals, tots 
amb l’objectiu de manifestar que les 
dones no s’aturen i continuen movent 
el món.
El més significatiu va ser l’acte 
institucional amb la lectura del 
manifest i el repartiment de llaços a 
la porta de la Casa de la 
Vila, amb l’assistència 
dels membres de l’equip 
de govern, de diversos 
regidors, del personal 
municipal  i d’alguns 
veïns i veïnes. El manifest 
d’enguany va ser llegit 
pels responsables de 
les direccions dels 
centres educatius, 
que d’aquesta manera 

van voler remarcar la importància de 
l’educació a l’escola en els valors de la 
igualtat per tal que els infants i joves 
creixin en una societat més justa i 
sense discriminacions. Als centres 
educatius també es van fer accions 
per conscienciar sobre la necessària 
participació i implicació de tota la 
societat per aturar el masclisme i la 
violència de gènere.
Els dies 9 i 10 de març es va impartir el 
taller “Els jocs i les joguines: de nens 
o de nenes?” adreçat als alumnes de 

primer de les dues escoles de primària, 
amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge 
significatiu, promoure la coeducació i 
la convivència igualitària el grup.
També dimecres 10 de març, la 
psicòloga Maria Mateo va impartir el 
taller “El mite de la superdona en temps 
de coronavirus” a la Sala Tarradellas del 
Centre Cívic l’Ateneu.
Pel que fa als actes virtuals, es 
va poder seguir la xerrada sobre 
Francesca Bonnemaison de la mà de 
Rosaura Serra a través de l’instagram 

de la Biblioteca, i per 
Youtube el documental 
“She’s beautiful when 
she’s angry” sobre el 
moviment feminista 
dels Estats Units als 
setanta i el vídeo “És 
hora de canviar el 
conte” dirigit a infants i 
joves que dona una altra 
visió sobre el conte de la 
Caputxeta Vermella.

Cervelló, més Feminista més que mai

cervelló informació 19



La Policia Local continua vetllant pel 
compliment de les mesures de seguretat 
decretades per la situació de pandèmia 
per la Covid-19. Tot i que la majoria 
de persones respecten les normes de 
confinament nocturn i de limitacions de 
la mobilitat, es continuen donant alguns 
casos d’irresponsables que circulen pel 
carrer a partir de les 22 hores sense 
causa justificada, que es reuneixen amb 
més persones de les establertes o que 
consumeixen alcohol i drogues a la via 
pública o en llocs no permesos, a més de 
no fer ús de la mascareta obligatòria. Tots 

aquests comportaments són sancionats 
per anar en contra del decret que regula 
l’estat d’alarma o perquè incompleixen 
l’Ordenança municipal de civisme. Des 
del desembre, els agents han aixecat un 
total de 85 denúncies, de les quals 65 
són per incompliment de les restriccions 
de mobilitat, 10 per no portar mascareta 
i 10 per superar el màxim de persones 
reunides. Els guàrdies continuen 
realitzant controls periòdics de mobilitat 
per tot el terme municipal i, de vegades, 
compten amb la col·laboració del cos de 
Mossos d’Esquadra.

Apart de l’incompliment de les 
mesures de restricció per la 

pandèmia, també s’han produït 
alguns incidents aïllats que trenquen 

les normes de convivència i fan 
malbé part del mobiliari urbà del 
municipi. És el cas, per exemple, 
de la crema de contenidors que 

va tenir lloc la nit del passat 24 de 
gener a l’avinguda Catalunya i que 

va necessitar la intervenció dels 
Bombers per extingir el foc. 

L’Ajuntament està treballant 
en l’avaluació i actualització 
del Pla Local de Seguretat 
Viària que es va signar pel 
període 2016-2019 per tal 
de donar-li continuïtat 
pels pròxims 4 anys. El 
Pla és fruit del conveni de 
col·laboració signat entre el 
Servei Català de Trànsit i el consistori i la seva avaluació permetrà 
estudiar les millores introduïdes durant la seva vigència i els efectes 
sobre l’accidentalitat que s’hagin pogut  derivar. El document 
recull totes les dades sobre sinistralitat, les estadístiques sobre 
els controls preventius realitzats per part de la Policia Local, les 
accions realitzades entorn a campanyes de seguretat viària i 
d’educació viària, les actuacions previstes o realitzades sobre 
punts o trams de concentració d’accidents, així com una valoració 
de l’estat d’aplicació del Pla i els seus efectes al municipi. Amb 
aquest avaluació, es valorarà la implementació de les accions 
que establia el Pla, tant pel que fa a infraestructures com les 
que intervenen en les persones, amb l’objectiu de tenir una 
imatge fidedigna de la situació del municipi.

Actuant contra els 
irresponsables

L’Ajuntament ha renovat el Conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya per a la seva adhesió 
a la xarxa de radiocomunicacions i emergències 
de seguretat de Catalunya (RESCAT) amb una 
vigència de quatre anys, prorrogable per un 
màxim de quatre més. La xarxa RESCAT és una 
xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada 
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya, que dona servei de manera 
transversal a diferents col·lectius en l’àmbit 
de la seguretat i les emergències. La seva 
finalitat és facilitar la tasca de cadascun 
d’aquests col·lectius, augmentant la seva 
eficàcia i eficiència, i permetre’n una millor 
coordinació entre ells. La xarxa RESCAT es 
basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza 
per un ús eficient de la banda de freqüències 
de seguretat i emergències, la possibilitat de 
comptar amb comunicacions xifrades, una 

bona cobertura en els àmbits urbà i rural i la capacitat d’establir 
comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé 
activar grups comuns per a facilitar-ne la coordinació. El servei de 
manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i 
gestió de la xarxa RESCAT és gratuït per l’Ajuntament.

Renovat el conveni
de la xarxa RESCAT

Actualització del Pla  
de Seguretat Viària
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Actualització del Pla  
de Seguretat Viària

Cervelló és un municipi segur, segons es desprèn de les dades 
proporcionades per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra 
en la Junta Local de Seguretat celebrada el passat 3 de març 
presidida per l’alcalde, José Ignacio Aparicio. L’any 2020 han 
disminuït un 6,6% els delictes en general. Del total contra el 
patrimoni, un 42,9% han estat estafes d’internet i la resta 
de tipologies presenten dades a la baixa, especialment els 
robatoris amb força a domicilis, que han baixat un 57,9%, 

amb només 16 fets delictius, una xifra molt inferior respecte a 
l’entorn metropolità. Tots els robatoris amb força han baixat 
un 45,6 respecte l’any 2019, la qual cosa posa en relleu la tasca 
preventiva que fan els cossos de seguretat. La Junta també 
va exposar que el confinament no ha suposat un augment 
dels delictes relacionats amb la violència de gènere, un tema 
sobre el qual la Policia i els serveis socials van posar especial 
atenció. El que sí que s’ha incrementat són les infraccions 
administratives, sobretot per incompliment del confinament 
i les mesures de seguretat de la pandèmia. La seguretat 
viària també dona resultats positius, ja que han disminuït 
els accidents i no s’ha lamentat cap víctima mortal i cap 
atropellament en el municipi. La presència més gran dels 
agents al carrer, amb un increment dels controls preventius 
del 18,6%, detecta un 33,3% més els delictes contra la 
seguretat viària, dels quals el 37,5% són conduccions sota 
els efectes de l’alcohol. Pel que fa a les conductes incíviques 
no es constata un augment significatiu, ja que només 
s’han tramitat cinc expedients més per infraccions contra 
l’Ordenança de civisme que l’any anterior. A la Junta van 
assistir el sotsdelegat del Govern a Barcelona, Carles Prieto, 
el director general de la Policia, Pere Ferrer, i representants 
de tots els cossos policials desplegats al territori.

L’accidentabilitat de les aeronaus és molt baixa a tot 
el món gràcies a l’alt grau de seguretat. Els drons 
(UAS Unmaned Aircraft Systems) són aeronaus 
i estan regulats per la normativa aeronàutica, 
que estableix els procediments i requisits de vol. 
Cervelló es troba a 15 km de l’aeroport del Prat, 
un dels 40 aeroports amb més trànsit del món, 
amb 52 milions de passatgers l’any 2019. Aquesta 
proximitat fa que la totalitat de l’espai aeri del 
municipi formi part del que s’anomena CTR o espai 
controlat de l’aeroport, on les aeronaus volen 
per sota de les alçades normals i sempre sota 
supervisió dels controladors aeris.
Aquesta seguretat extrema obliga a regular 
activitats com el vol de drons. A Cervelló només 
poden volar si abans s’ha coordinat el vol amb la 
Torre de Control, la qual cosa està delimitada als 
usuaris professionals. Per tant, no és possible volar 
drons a Cervelló, si no es tracta d’una empresa 
especialitzada, amb tots els permisos i amb la 
comunicació amb la Torre de Control de l’aeroport, 
independentment del pes i tamany del dron.
Cal fer esment que l’autoritat en aquesta matèria 
és l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea i que 
l’Ajuntament no disposa de cap competència ni 
marge d’autonomia per autoritzar ni prohibir cap 
vol en espais exteriors. Si el vol és en un espai 
interior, s’ha de disposar del permís del propietari 
de l’espai.
Informació elaborada per la Comissaria Superior 
de Coordinació Central dels Mossos d’Esquadra.

Cervelló, municipi segur

Podem fer servir drons?
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Un dispositiu especial entre Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i la 
Policia Local va fer controls de circulació dels vehicles motoritzats 
al medi natural en sis punts diferents del municipi el passat 14 
de març. El dispositiu es va muntar per evitar que la pràctica de 
cros o trial amb motocicletes en les zones boscoses provoqui 
danys a la natura i per controlar l’incompliment de la regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural i les restriccions derivades del 
confinament i la pandèmia. El dispositiu va identificar 20 vehicles i 
es van interposar 13 denúncies, de les quals cinc van ser per circular 
per corriols, cinc per no portar la ITV, una per l’assegurança i una 
altra per no portar la placa de la matrícula. La normativa recull que 
els vehicles de motor només poden circular per camins o pistes 
forestals que siguin aptes per aquestes pràctiques.

Control de l’accés motoritzat
al bosc
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Acabem de complir un any del decret del primer estat d’alarma per la pandèmia 
de COVID-19 i sembla que la corba de la tercer onada comença a doblegar-se i es 
consolida una tendència a la baixa en el nombre de casos, amb menys llits ocupats als 
hospitals i menys malats en ucis. Tot i això encara estem lluny d’arribar a una situació 
òptima i el risc de contagis és alt a tota la nostra comarca, per la qual cosa cal seguir 
les recomanacions de les autoritats sanitàries per reduir la propagació del virus. Les 
restriccions es van suavitzant molt a poc a poc i les xifres encara són altes com per a 
començar a pensar en una desescalada. 

Amb l’horitzó posat en l’arribada de les 
vacunes que cobreixin a tota la població, 
de moment s’han vacunat alguns dels 
col·lectius de més risc en el municipi, 
tal com marca el Pla de vacunació. Els 
primers en fer-ho han estat els residents 
i el personal de les tres residències 
geriàtriques, tal com estava previst 
pel protocol del Departament de Salut. 
Al Centre Les Oliveres s’han vacunat 
46 residents i 36 treballadors, a la 
Residència Mensa han estat 53 usuaris 
i 27 treballadors, i a la Casa de les 

Monges, 60 residents i 35 treballadors. 
Al febrer es va començar a administrar 
als veïns i veïnes majors de 80 anys 
i a les persones grans dependents i 
persones cuidadores. Els usuaris dels 
serveis d’atenció domiciliària van rebre 
la vacuna a casa seva. El CAP de la 
localitat és el referent per als municipis 
de Vallirana, Corbera, la Palma i Cervelló. 
En les últimes setmanes també s’ha 
començat a administrar la primera dosi 
de les vacunes als agents de la Policia 
Local i al personal dels centres educatius.

Respecte als centres escolars, la bona feina dels 
professionals de l’educació i la responsabilitat 
en general de tota la comunitat educativa ha fet 
possible que el curs s’estigui desenvolupant amb 
normalitat, magrat alguns casos que s’aïllen 
seguint els protocols establerts. 
A Cervelló, amb gairebé 600 casos des que va 
començar la pandèmia al març de l’any passat, 
s’ha seguit la tendència general de rebrots 
durant el darrer trimestre en determinats dies, 
coincidint amb dates puntuals de les festes 
nadalenques i les setmanes posteriors. Per 
exemple, els dies amb més casos detectats van 
ser el 24 de desembre amb 15 infectats, el 29 de 
desembre amb 14, el 4 de gener amb 11 i  el 28 
de desembre amb 9, segons el Portal de dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya.
Al tancament de la revista, les dades que tenim 
a Cervelló són de 55,2 d’incidència acumulada 
cada 100.000 habitants.
Tot i que pràcticament sempre hem estat per 
sota de la mitjana de Catalunya hem de seguir 
actuant amb responsabilitat.

El món de l’esport és un dels més afectats per les 
restriccions de la pandèmia des del mes d’octubre, tot 
i des de passat 8 de febrer es van començar a aixecar 
algunes mesures i es van  tornar a omplir les pistes 
poliesportives i els camps d’esport, així com els partits 
de l’esport federat per als majors de 16 anys. Des del 
15 de març també s’han reprès les competicions en 
les activitats federades de menors de 16 anys i des del 
21 de març ja es disputen les diferents competicions.
El complex Ceraqua es manté obert al 30% de 
l’aforament a l’interior, inclòs els diumenges de 9 a 14 
hores, i ha recuperat les activitats dirigides i l’obertura 
dels vestidors per a tots els usuaris, mantenint l’ús 
obligatori de la mascareta a tot el centre i a qualsevol 
activitat a la sala de fitness i l’accés a piscina.

Convivint amb el virus

Tasques de desinfecció dels carrers

Les Eleccions Autonòmiques del 14 d febrer es van desenvolupar amb normalitat 
aplicant tots els protocols de seguretat i higiene Senyalització dels edificis públics
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El municipi ha acollit fa uns dies una 
doble jornada de la nova campanya de 
donacions de sang. El Banc de Sang i 
Teixits es va desplaçar els passats 31 de 
gener i 7 de febrer per a fer extraccions 
dins de la campanya “Donar sang és 
una altra pel·lícula”. La pandèmia ha 
fet que les donacions també s’adaptin 
al nou context, amb reserva prèvia per 

evitar acumulacions de gent, sense 
poder fer activitats al carrer i amb les 
mesures d’autoprotecció. El primer dia 
van col·laborar un total de 28 donants a 
la unitat mòbil que es va instal·lar al carrer  
Major, a la porta de l’Ajuntament. Davant 
l’èxit de la convocatòria es va programar 
una segona jornada, amb 27 donacions, 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

El Banc de Sang recorda que cada dia 
calen 1000 donacions per atendre  a 
totes les persones que necessiten sang 
a Catalunya i que, a més, es poden fer 
donacions de sang i de plasma durant tot 
l’any als centres hospitalaris. Els espais de 
donació més propers són a l’Hospital Clínic 
de Barcelona i a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge.

Les ambulàncies del Sistema d’Emergències 
Mèdiques que donen cobertura a la ciutadania 
de Cervelló van canviar el seu lloc habitual 
d’estada al costat del CAP. Durant unes 
setmanes, els vehicles es van traslladar a un 
espai que l’Ajuntament va posar a disposició 
de Salut al carrer Vidriers, al costat de la 
comissaria de la Policia Local. El canvi va 
ser provisional mentre se solucionaven els 
problemes de manteniment que tenien a 
l’edifici de l’ambulatori.

55 donacions de sang en una doble jornada

Trasllat provisional 
de les ambulàncies 
del SEM

Cervelló continua reivindicant l’obertura del Centre d’Assistència Primària 
durant tota la setmana. En aquests moments, el CAP només obre tres dies 
a la setmana per atendre diferents serveis, sempre amb cita prèvia. El metge 
de família passa consulta els dilluns, dimecres i dijous, de 8 a 13 hores. També 
es presta el servei d’infermeria els mateixos tres dies per a la realització 
d’analítiques i controls de malalts crònics, glucèmies, etc. L’especialista en 
salut mental atén els dimecres a infants i joves i els dijous a les persones 
adultes. Si alguna persona necessita fer-se una PCR s’ha de desplaçar fins 
a Vallirana. El consistori continua insistint al Departament de Salut per obrir 
el centre tota la setmana, ja que considera que precisament és ara, amb 
la situació actual de pandèmia, quan és més necessària que mai l’atenció 
primària en el mateix municipi, evitant desplaçaments innecessaris i garantint 
els serveis per a les persones que tenen més problemes de mobilitat, com 
és el col·lectiu de la gent gran.

Reivindicant l’obertura total del CAP

Ambulància abandonant el carrer 

Vidriers per atendre una urgència

Amb motiu del Dia Mundial de la lluita 
contra el càncer el passat 4 de febrer, 
diversos establiments del municipi van 
col·locar una guardiola per recollir fons 
destinats a l’Associació Espanyola contra 
el càncer
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Cervelló implantarà el sistema de recollida de residus porta a 
porta, que consisteix a lliurar els residus ben separats davant 
del portal de casa seguint un calendari preestablert per a 
cada fracció. Al municipi es farà recollida porta a porta de 
l’orgànica, els envasos, el paper i cartró i la resta. El vidre és 
l’única fracció que es mantindrà en contenidor tipus iglú a la 
via pública com fins ara en la zona del nucli urbà però a les 
urbanitzacions també es farà porta a porta. Aquest sistema 
garanteix maximitzar la recollida selectiva de les diferents 
fraccions i suposa un canvi de model i de costums: d’anar 
al contenidor es passarà a deixar el cubell davant de casa. El 
sistema es basa en fer la recollida selectiva per fraccions a 
davant de cada llar segons un calendari preestablert i sempre 
amb un control mínim de la qualitat dels materials lliurats 
per part de l’empresa responsable. Si toca una fracció no 
se’n recull una de diferent, la qual cosa permet separar molt 
millor. L’objectiu del canvi és poder complir amb les noves 
normes europees, estatals i catalanes sobre la recollida 
selectiva, vetllant per l’entorn i la sostenibilitat. Per això, 
s’ha de sensibilitzar la població i fer conjuntament aquest 
camí. En els propers mesos es definirà tota la campanya 
informativa i de sensibilització mediambiental, així com el 
procés de participació que s’impulsarà per tal de debatre 

amb la ciutadania del centre i de les urbanitzacions les 
particularitats de cada zona i acordar les millors solucions per 
a la posada en marxa del sistema de recollida porta a porta. 
Aquest servei no només implica que s’eliminin els contenidors 
del carrer (amb la qual cosa s’evita que se n’escapin males 
olors) sinó que principalment permet augmentar els nivells 
de recuperació, a banda que es retorna espai públic, que, de 
retruc, és més net. 

Recollida de residus porta a porta

Des de finals de gener s’ha 
implantat a Cervelló el RECICLOS, 
un sistema de reciclatge basat en 
la devolució i recompensa (SDR) 
amb tecnologia digital ubicada 
en els contenidors grocs. El 
sistema es basa en la obtenció de 
recompenses cada vegada que el 
ciutadà recicli les seves llaunes i 
ampolles de plàstic de begudes 
en algun dels 89 contenidors 
grocs  que han incorporat 
aquesta tecnologia. L’Ajuntament 
participa d’aquest sistema pioner 
desenvolupat per Ecoembes, 
l’organització ambiental sense 
ànim de lucre que coordina el 
reciclatge d’envasos a tot el país, 
per tal de millorar els hàbits 
de reciclar i alhora, premiar 
els ciutadans recicladors amb 
incentius que ajudin a millorar 
el seu entorn més proper. Entre 
aquests incentius, destaquen 
productes per fomentar la 
mobilitat sostenible i accions per 
millorar l’entorn dels ciutadans, 

com contribucions per millorar 
les zones verdes de les places 
públiques del municipi. El sistema 
es va presentar el passat 29 de 
gener en un acte telemàtic de 
la mà d’Enric Ibáñez, portaveu 
d’Ecoembes a Catalunya, i va 
comptar amb l’assistència de 
l’alcalde de Cervelló, José Ignacio 
Aparicio, i de diversos regidors 
del consistori. Ibáñez va afirmar  
que “gràcies a RECICLOS, els 
ciutadans compromesos amb 
el reciclatge, a més d’ajudar 
a estalviar energia i a donar 
una nova vida als envasos 
reciclant al contenidor groc, 
ara podran també contribuir a 
millorar Cervelló a través de les 
recompenses que obtenen quan 
reciclen. És la primera vegada 
que un sistema de reciclatge 
uneix tecnologia i recompenses 
per tal d’ajudar a reciclar més 
i millor. RECICLOS, lluny de ser 
un projecte de futur, és ja una 
realitat”.

SDR RECICLOS a Cervelló

T’has de connectar a la webapp reciclos.com  escanejar 
el codi de barres de l’envàs que vols reciclar i dipositar-lo 
a un dels contenidors grocs. En fer-ho, obtindràs punts, 
denominats RECICLOS, que podràs canviar pels diferents 
regals disponibles.

Amb la recollida porta a porta desapareixeran 

els contenidors actuals al carrer



cervelló informació 25

La tradicional cursa Nit Trail també va ser diferent aquest any a causa de la situació 
de pandèmia i va modificar el seu format per esdevenir una edició segura. La cursa 
es va flexibilitzar  per poder córrer entre el 21 de desembre i el 10 de gener i cada 
participant va fer l’horari, el recorregut i els temps de forma lliure. A més, va ser una 
cursa solidària perquè per poder participar calia portar productes alimentaris per al 
recapte destinats a les famílies de Cervelló. 

Cursa Nit Trail diferent, més 
segura, flexible i solidària

L’esportista cervellonina Enya Lechuga ha continuat 
recollint èxits importants en les competicions de 
pentatló modern durant l’any 2020, especialment 
en les competicions on ha participat en l’últim 
trimestre. Al desembre es va proclamar campiona 
d’Espanya en la categoria junior,  amb els millors 
temps de la competició i la possibilitat de poder 
presentar-se al Campionat del món que es farà 
a Egipte aquest any. Prèviament, a l’octubre va 
quedar tercera en el Campionat de Catalunya de 
1000 metres que li va donar accés al Campionat 
d’Espanya d’atletisme, on va ocupar el novè lloc. 
Precisament en aquesta disciplina, l’atletisme, la 
jove està més abocada en les últimes setmanes 
i explora noves modalitats esportives com el 

triatló, que combina atletisme, ciclisme i natació, 
disciplina on en les categories inferiors arrasa el seu 
germà petit Èric. L’Enya al mes de març ha quedat 
subcampiona en el Campionat de Catalunya de 1000 
metres en la categoria sub16 que es va celebrar al 
Palau Sant Jordi de Barcelona i es prepara per al 
campionat d’Espanya en pista coberta que es farà 
a Oviedo a finals de mes. Malgrat les complicacions 
que la pandèmia va provocar per poder entrenar, 
l’esportista de catorze anys va poder continuar 
amb la seva preparació fent ús de les instal·lacions 
esportives de Ceraqua durant els caps de setmana i 
el període de confinament municipal, la qual cosa li 
ha permès continuar en bona forma física i encarar 
els reptes que té per davant.

Enya Lechuga, campiona d’Espanya junior de pentatló

Corredors de la Nit Trail individualment, en parella o en grup
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Contractat com a metge al costat del Dr. Joaquim Terricabras, en 
Josep Maria ha acabat fent també tasques de suport, de control de 
corredors, de vigilància, de logística i fins i tot de mecànica.  Valora 
l’experiència com “excel·lent perquè et dona el privilegi d’ajuntar 
l’activitat professional paral·lela amb el que t’agrada, el motor 
i l’aventura, tot i que és dur físicament, perquè érem els últims 
que tancaven les proves, dormíem poc i acabes estant les 24 
hores contactable durant 16 dies seguits vivint al desert”. La part 

negativa és haver d’assistir a accidents greus, sobretot en 
motos en etapes especials on s’agafen velocitats d’uns 150 
km/h. i són perilloses. Tot i que la majoria d’atencions són 
urgències per fractures de fèmur, pelvis, canells, braços 
o traumatismes cranials, també es troben casos extrems 
com el del motorista que va perdre la vida en l’edició de 
l’any passat. 

Seguidor del Ral·li des de petit, el que més l’ha impactat 
“és l’ambient de motor que es respira a la prova, els equips 
tan preparats, la capacitat de resistència física i mental dels 
corredors amb etapes de fins a 8 hores conduint,  dormint poc, 
la duresa de la prova, i alhora la màgia del desert i la vida animal 
que s’hi pot trobar, com ratolins, guineus o insectes i que no 
m’esperava”. A més, en una prova on participen unes 2.000 
persones de tot el món en l’organització també es té temps 
per fer amistats “i tenir relació amb la resta de participants 
catalans, com la Laia Sanz, el Jordi Juvanteny o el Gerard 
Farrés, és molt gratificant. No és només una prova esportiva, 
on hi ha competitivitat, tot l’ambient és molt interessant, 
hi ha bona relació i solidaritat entre els companys”. Quan li 
preguntes si tornarà l’any vinent no s’ho pensa ni un segon: 
“sí, si m’ho permeten sí. El Dakar enganxa molt i marca molt, 
és tot un desafiament personal molt gran”.

Un cervelloní  
al Dakar
En Josep Maria Montserrat, de 44 anys i natural de Cervelló 
tot i que des de fa dos anys viu i treballa a Osca, ha aconseguit 
ajuntar la seva professió com a metge amb la seva passió pel 
món del motor participant en el Ral·li Dakar d’aquest any. Un 
maridatge que el va empènyer a presentar el seu currículum a 
l’organització de la prova quan es va assabentar que buscaven 
personal per l’assistència sanitària. Tot i que és el segon any 
que s’embarca en aquesta aventura, ara ha pogut fer-ho amb 
l’equip a terra, amb un cotxe tot terreny medicalitzat cobrint 
tota la cursa, atenent sobre el terreny als pilots que patien 
un accident durant la competició i no com la primera vegada, 
que estava a l’hospital de campanya del campament nòmada 
de l’organització. Una organització que compta amb tots els 
recursos sanitaris per donar una resposta mèdica com en  
qualsevol ciutat, amb una flota de 5 helicòpters que permeten 
la ràpida evacuació de ferits fins a l’hospital més proper 
d’Aràbia Saudita.

Ajudant al camió en feines d’evacuació 

de motos amb averia mecànica

Amb el cotxe medicalitzat

Amb el company de missió, el Dr. Joaquim Terricabres

Amb l’equip de camió KH-7 del pilot català Juvanteny

Assistència en cursa a les dunes i de matinada  
a dos pilots de motos.



Els articles 
d'aquesta secció 
s'inclouen tal com 
els seus autors i 
autores els envien 
al Departament de 
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la seva publicació.
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Tribuna Política
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Cristina Martínez

Joan Noguera

Davant la COVID-19 seguim treballant per un Cervelló de primera

Els millors pressupostos per millorar 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...

Ara fa un any que patim la pandèmia per la COVID-19 
i volem posar en valor que de forma continuada tots 
els grups polítics hem estat treballant per superar 
plegats la difícil situació que vivim amb la pandèmia, 
una pandèmia que ens ha obligat a tots a modificar 
els projectes que volíem dur a terme i destinar molts 
recursos i esforços als més vulnerables. 
Hem procurat oferir solucions als problemes i 
necessitats dels cervellonins i cervellonines, i el fruit 
d’aquesta feina s’ha traduït per exemple en la creació 
d’ajudes a les empreses i autònoms, la suspensió 
d’alguns impostos i taxes, engegar campanyes per 
promocionar el comerç local, adequar les terrasses dels 
bars per tenir carrers més segurs... i moltes coses més.  
A l’últim ple es van aprovar els pressupostos pel 2021 on 
vam elaborar propostes que tenen l’objectiu de cobrir 

les necessitats que han sorgit al municipi, com per 
exemple: mantenir les ajudes a les empreses i comerços 
locals, millorar el manteniment de les urbanitzacions, 
connectar les urbanitzacions amb el nucli urbà i destinar 
més recursos al servei d’atenció domiciliària.  
Finalment, el govern no ha inclòs demandes que 
considerem importants per Cervelló, com per exemple: 
millorar l’actual contracte del servei de la neteja, ampliar 
el servei de bus urbà, facilitar l’accés a l’esport a les 
famílies amb pocs recursos o impulsar mesures per ser 
a ser més responsables amb el medi ambient. 
Valorem els avanços que hem aconseguit, però vam 
optar per abstenir-nos a la votació perquè considerem 
que no són els millors pressupostos possibles per a 
Cervelló.  

Queridos vecinos felicitaros este año 2021, espero que este 
mal sueño del Covid 19 pase lo antes posible y volvamos 
pronto a la normalidad.
Son ya 20 meses desde que accedí al ayuntamiento y 
poco a poco se van consiguiendo cambios en todas las 
áreas, una de las que me crea gran satisfacción personal 
es la de Bienestar Animal. Trabajando con la protectora 
de gatos de Cervelló ASGAT se ha conseguido un control 
de las colonias, aplicando el programa CER (captura, 
esterilización y retorno) así como un mayor grado de 
bienestar a estos animales con pocas opciones de poder 
ser adoptados y poder tener un hogar.
La legislación obliga a los ayuntamientos a proteger esas 
colonias y estar vigilantes para que ningún desaprensivo 
les infrinja malos tratos, solo se autoriza a los llamados 
Alimentadores a ponerles comida, todos ellos miembros 
de la protectora.
Agredecer a ASGAT la gran labor que realizan de forma 

altruista y el soporte que dan a la regiduría, atendiendo 
cualquier incidencia relacionada con gatos en Cervelló.
En el área de limpieza viaria se ha contratado 2 nuevos 
vehículos, una hidro-limpiadora para realizar con agua a 
presión las limpiezas de aceras y una nueva barredora de 
mayor potencia y mayor autonomía.
También se ha puesto en marcha una campaña llamada 
Civisme Cervelló por el aumento de actos incívicos, 
personas que no recogen los excrementos de los perros, 
otras que tiran envoltorios y envases al suelo, y otras que 
dejan bolsas fuera de los contenedores, provocando un 
aumento de gasto en limpieza y deterioro de imagen de 
Cervelló.  
CS Cervelló us donem les gràcies a les 239 persones que 
heu dipositat la vostra confiança en nosaltres. Dir-vos que 
continuem amb la mateixa il·lusió per fer un millor Cervelló 
per a tots.

Enguany hem aprovat un Pressupost adaptat a la situació 
econòmica i social que ens envolta i sense oblidar-nos de 
projectes importants pel municipi i els seus ciutadans.

Una de les nostres prioritats era continuar ajudant a les 
persones que més estan patint aquesta crisi, per això hem 
augmentat, en un 30%, el servei d’atenció domiciliària que 
tanta gent gran i dependent necessita en aquests moments 
on les residències de dia o els confinaments fan que estiguin 
sols durant més temps. 

Es manté l’augment de l’any passat que vam realitzar a la 
partida d’ajudes socials per a les famílies. S’incrementa en 
un 25% l’àrea de Desenvolupament Econòmic amb ajudes als 
comerços i autònoms que es veuen afectats pels tancaments 
temporals dels seus establiments, així com ajudes per 
incentivar la contractació de persones aturada i més despesa 

per a campanyes de dinamització comercial que ajudin a la 
reactivació del petit comerç de proximitat. 

Però el municipi també té altes necessitats importants i per 
això hem augmentat en un 1.000.000 € les inversions. Perquè 
volem finalitzar el projecte de reparcel·lació de Can Paulet, 
millorar les instal·lacions municipals esportives, educatives 
i culturals, el manteniment dels nostres kilòmetres de 
carrers i les zones d’esbarjo dels nostres infants i animals de 
companyia. També hem augmentat la despesa per a la neteja 
de carrers i recollida de residus, que tindrà un canvi molt 
important en els pròxims mesos. 

Ha estat difícil aconseguir un pressupost que agafés totes 
aquestes necessitats sense apujar impostos, però hem 
aconseguit trobar subvencions d’altres administracions que 
ens ajudaran a finançar aquests projectes. 

Ciutadans

Irina Moreno




