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12 de maig
19 hores
• Presentació del llibre  Els molins medievals i 

el molins paperers a càrrec de Josep Llurba i 
Èric Gómez.

 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

13 de maig
10 hores
• Netegem el nostre entorn natural dins la 

setmana europea de la prevenció de residus.
 Farem grups i sortirem de la plaça de 

l'Ajuntament

14 de maig
8 hores 
• Caminada de l’Aplec de Sant Ponç. 

Durada aproximada: 3,15 h. Sortida des de 
l’Ajuntament. Inscripcions a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.

10.30 hores 
• Desplegament de tauler i peces gegants 

d’escacs a càrrec del Club d’Escacs de 
Cervelló.

 A la plaça de la Biblioteca.
18 hores
• Ball amb música en directe del Casal de la 

Gent Gran Josep Tarradellas.
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

17 de maig
19.30 hores
• Presentació de la novel·la Manipuladores del 

tiempo a càrrec d’Antonio León.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

20 i 21 de maig
• Fira de Cervelló.

26 de maig
17 hores
• Taller de melmelada per a adults.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

27 de maig
16 hores
• Campionat de Karate.
 Al Pavelló municipal Xavier Ballber.

27 i 28 de maig
10 hores
• Mostra d’Escalèxtric a càrrec d’Amics 

col·leccionistes.
 A la Sala del Teatre del Centre Cívic l’Ateneu.

28 de maig
10.30 hores 
• Desplegament de tauler i peces gegants 

d’escacs a càrrec del Club d’Escacs de 
Cervelló.

 A la plaça de la Biblioteca.

30 de maig
17 hores
• Grup de conversa en anglès.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

3 i 4 de juny
9 hores
• 19a Trobada de Futbol Sala Base.
 A les instal·lacions esportives municipals.

4 de juny 
9 hores
• Torneig d’escacs amistós obert al públic.
 A la plaça de la Biblioteca.

7 de juny
17 hores
• Festa de fi de curs d’activitats del Casal de la 

Gent Gran Josep Tarradellas.
 A la Sala d’Actes del centre Cívic l’Ateneu.

10 de juny
A partir de les 18 hores
• Homenatge al president Josep Tarradellas, 

amb la missa a l’Església de Sant Esteve, 
ofrena floral a la rambla Josep Tarradellas.

11 de juny
10.30 hores 
• Desplegament de tauler i peces gegants 

d’escacs a càrrec del Club d’Escacs de 
Cervelló. A la plaça de la Biblioteca.

18 hores
• Ball amb música en directe del Casal de la 

Gent Gran Josep Tarradellas.
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

17 de juny
19.30 hores
• Concert d’estiu organitzat per Segle Nou: 

Concert de piano a l’Església de Santa Maria.

18 de juny
• Celebració del Corpus amb les entitats.
9.30 hores
• Festa de fi de curs  de l’entitat Farem.
 A la Sala d’Actes del Centre Civic l’Ateneu.

23 de juny
• Flama del Canigó.
 Recollida de la Flama a Esplugues de 

Llobregat, recorregut pels carrers del municipi 
i encesa del foc a la rambla Josep Tarradellas.

25 de juny
10.30 hores 
• Desplegament de tauler i peces gegants 

d’escacs a càrrec del Club d’Escacs de 
Cervelló. A la plaça de la Biblioteca.

27 de juny
18 hores
• Mostra de teatre del Teatrí per a infants  a 

càrrec de jomeloguisjomelo.com
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

30 de juny
18 hores
• Mostra de teatre del Teatrí per a adults a 

càrrec de jomeloguisjomelo.com
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

u Escola bressol municipal: Preinscripció del 2 al 12 de maig
  Matrícula del 6 al 9 de juny
u Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació 

primària i primer curs d'ESO: del 12 al 16 de juny de 2017
u Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o alumnes amb plaça 

assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
u Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Matriculacions als centres escolars
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L’alcalde
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Millorem Cervelló amb una 
actitud positiva, una mirada 
responsable i un esforç comú.

Trabajamos por un Cervelló
excelente

Mejoremos 
Cervelló con 

una actitud 
positiva, 

una mirada 
responsable 

y un esfuerzo 
común.

Treballem per 
un Cervelló excel·lent

La primavera nos trae más luz, más color, más intensidad... Y con ella se multiplican aún más las actividades 
que nos sacan de casa para disfrutar de nuestras calles, de nuestras plazas, para respirar con profundidad la 
vida de nuestro pueblo. Hace poco participamos, en la rambla, de una magnífica diada de Sant Jordi, donde 
pudimos encontrar obras de un numeroso grupo de autores locales o de las multiples actividades con que nos 
han obsequiado los integrantes del Casal de la Gent Gran...  Pero miremos hacia delante para apuntarnos en la 
agenda,  la jornada de limpieza de espacios naturales, la participación en el Aplec de Sant Ponç con una caminata 
que nos llevarà hasta el Monasterio donde habrá una mañana llena de actividades...  las múltiples actividades 
programadas antes y después del día mundial de la salud... o la participación con varias entidades e instituciones 
en el 40 aniversario del retorno del Presidente Tarradellas a Catalunya.
Y el 20 y 21 de mayo, la Fira nos regalará, como cada año, una muestra de la vitalidad del comercio local y de las 
entidades, y nos ofrecerá un lugar de encuentro para disfrutar y compartir con nuestros vecinos.
Pero al mismo tiempo estamos trabajando para que otros proyectos puedan ver la luz, algunos más ambiciosos, 
otros que mejorarán el día a día... Proyectos como el puente sobre la Resclosa, la ordenación de la zona deportiva 
con la construcción de un skate parc, la mejora de la conectividad de la "Escola Bressol", los estudios en las 
urbanizaciones para hacer un plan de mejora urbanística...  Son muchas cosas las que queremos hacer para 
mejorar Cervelló. Y para ello necesitamos un actitud positiva, una mirada responsable y un esfuerzo común, 
porque un futuro excelente de nuestro municipio es cosa de todos y de todas. 

La primavera ens porta més llum, més color, més intensitat... I amb ella es 
multipliquen encara més les activitats que ens treuen de casa per gaudir dels 
nostres carrers, de les nostres places, per respirar amb profunditat la vida del 
nostre poble. Fa poc vam participar, a la rambla, d'una magnífica diada de 
Sant Jordi, on vam poder trobar obres d'un nombrós grup d'autors locals o de 
les múltiples activitats amb què ens han obsequiat els integrants del Casal 
de la Gent Gran...  Però mirem cap endavant per apuntar-nos a l'agenda, la 
jornada de neteja d'espais naturals, la participació a l'Aplec de Sant Ponç 
amb una caminada que ens portarà fins al Monestir on hi haurà un matí 
ple d'activitats...  les moltes activitats programades abans i després del dia 
mundial de la salut... o la participació amb diverses entitats i institucions en 
el 40è aniversari de la tornada del President Tarradellas a Catalunya.
I el 20 i 21 de maig, la Fira ens regalarà, com cada any, una mostra de la 
vitalitat del comerç local i de les entitats, i ens oferirà un lloc de trobada per 
gaudir i compartir amb els nostres veïns.
Però al mateix temps estem treballant perquè altres projectes puguin veure 
la llum, alguns més ambiciosos, uns altres que milloraran el nostre dia a dia... 
Projectes com el pont de la Resclosa, l'ordenació de la zona esportiva amb la 
construcció d'un skate parc, la millora de la connectivitat de "l'Escola Bressol", 
els estudis a les urbanitzacions per fer un pla de millora urbanística... Són 
moltes coses les que volem fer per millorar Cervelló. I per a això necessitem 
un actitud positiva, una mirada responsable i un esforç comú, perquè un futur 
excel·lent del nostre municipi és cosa de tots i de totes.



La Fira de Cervelló és l’espai de trobada de comerços, empreses i entitats 
on tenen l’oportunitat de compartir els seus millors productes i serveis 

amb la ciutadania, de forma relaxada, distesa i amb il·lusió.
El carrer Major es transforma en un gran aparador on els visitants podran 

gaudir d’un ampli ventall de productes i activitats. Enguany es torna a 
presentar la Fira del Vi per segon cop, on podrem tastar diferents tipus de 

vins i ampliar els nostres coneixements d’aquest art mil·lenari.

AFECTACIÓ AL TRÀNSIT PER LA FIRA
A partir de les 17.30 hores del divendres 19 de maig i fins les 6 hores del dilluns 
22 de maig, amb motiu de la celebració de la Fira de Cervelló, el trànsit patirà 
les següents alteracions:

❶ Tall de trànsit al carrer Major del número 31 al final de carrer i la seva 
correspondència frontal en números parells.

❷ Tall de trànsit a l’avinguda Catalunya del número 2 al 28 i la seva 
correspondència frontal en números senars.

 I tots aquells carrers que s’accedeixi des d’aquest tram tallat al trànsit o 
tinguin com a destinació aquest tram.

 Canvi de sentit de circulació: en els següents carrers es circularà en sentit 
contrari a l’habitual:

❸ Carrer Mestre Adela Cardona

❹ Coral Diana

❺ Els veïns dels carrers Coral Diana, rambla Tarradellas, Santa Maria, Plaça del 
Mestre i Mestre Puignau que tinguin pàrquing tenen garantida la sortida en 
sentit Barcelona però no podran tornar a accedir-hi fins que acabi la Fira.

❻ Els veïns del pàrquing del carrer Sant Esteve podran sortir únicament en 
horari de 22 a 8 hores creuant el carrer Major i pel carrer Germandat de 
Sant Sebastià.

P S’habilitarà una zona d’aparcament especial de la Fira en el carrer Major, 
amb estacionament limitat d’una hora per fer gestions en horari comercial.

 L’empresa Soler i Sauret habilitarà parades de bus provisional en els dos 
sentits dels trajectes a la rotonda de Ceraqua. Demanem que els conductors 
que tinguin previst fer ús del vehicle tinguin en compte aquesta informació. 
Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la Policia Local i seguiu 
les seves indicacions.
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Estand municipal
Banc de sang

10 Atraccions
Comerços i entitats



Dissabte 20 de maig 
11 h Inauguració de la Fira de Cervelló, a l’estand de l’Ajuntament.11.30-13 h Tastet d’instruments a la rambla Josep Tarradellas, a càrrec de l’Aula de Música.
12 h Inauguració de l’exposició "Record d'Antonio Asensio, espeleòleg de Cervelló".                                                 

“Coves i avencs" a Cal Badia, organitzada pel Grup de Recerca i Gaudim Cervelló.
12 h “Cuinant poesia” al vestíbul de la Biblioteca, a càrrec d’en Moi Aznar.12.30 h Exhibició de balls a càrrec del Casal de la Gent Gran, al costat del seu estand.13 h Balls i demostració de Zumba  a l’escenari de la Rambla, a càrrec de l’Associació de Dones de 

Cervelló.
17.00 h Actuació de Combo Rock a l’escenari de la Rambla, a càrrec de l’Aula de Música. 
17.30 h Plantada de gegants, a la rambla Josep Tarradellas.18-18.30 h Demostració d’arts marcials i crossfit a l’escenari de la Rambla, a càrrec de RedBelt Academia.
18.30 h Exhibicions d’arts marcials coreanes al carrer Major davant la Biblioteca, a càrrec de Kuksoolwon. 
19 h Trobada gegantera i cercavila al carrer Major, amb 10 colles convidades, a càrrec dels Geganters 

de Cervelló. 
20.30 o 21 h Concert Four Roses, a l’escenari de la Rambla. 22 h Sevillanes amb rebujito, a la Sala d’Actes del Centre Cívic Ateneu, organitzat pel Casal de Gent 

Gran. Sorteig d’unes sabates “flamenques”. 
Diumenge 21 de maig
9 h Trobada de vehicles clàssics, a càrrec dels Amics de Vehicles Clàssics de Cervelló. Sortida a les 

11 del matí des de l’Església.10.30 h Exhibició de Zumba a l’escenari de la Rambla, a càrrec de Ceraqua.11.30 -12 h Exhibició de balls organitzat per Bailes Marcos & Antonia, a l’escenari de la rambla Josep 
Tarradellas.

11.30-12.30 h Exhibició de Ball Country, a càrrec de l’Associació de Veïns, al seu estand.12-14h Actuació castellera amb els Matossers de Molins de Rei i una colla convidada,
 a l’escenari central. En cas de pluja se celebrarà a la pista semi-descoberta.18 h Concert de cant coral “Veus Amigues” a càrrec del Casal de la Gent Gran a l’escenari
 de la rambla. 
Activitats durant els dos dies • Tast de vins i tallers de degustació dins del marc de la 2a Fira del Vi de Cervelló. Obert durant tot el dia.
• Exposició "Record d'Antonio Asensio, espeleòleg de Cervelló". “Coves i avencs” a Cal Badia (c. Major, 93). Horari: 

de 10 a 14 i de 16 a 20 h.  
• Porteria inflable a l’estand de la Penya Blaugrana.• Demostració d’arts marcials i crossfit, a càrrec de RedBelt Academia al costat del seu estand.• Durant el cap de setmana, actuacions musicals a càrrec dels professors i alumnes de l’Aula de Música, al costat 

del seu estand.
• Diumenge al matí, tastet d’instruments a càrrec de l’Aula de Música, al seu local.• Dissabte durant tot el dia a la plaça de l’Ajuntament, tallers d’obediència bàsica i jocs d’estimulació mental per 

a gossos, amb la possibilitat d’adoptar un gos.



37,82%
a SERVEIS A LES PERSONES
(llum, escombraries, subministraments...)

8,20%

5,86%

9,68%

0,54%

37,59%
a RECURSOS HUMANS
(empleats públics, formació i fons social)

a INVERSIONS REALS
(inversions a la via pública, educació i )

a PASSIUS FINANCERS
(amortitzacions i pagaments de crèdits)

a TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(subvencions a entitats i ajuts a persones i col·lectius)

a DESPESES FINANCERES
(pagament d’interessos)

On van els dinersD’on vénen els diners
56,15%

26,40%

2,44%

9,82%

0,91%

0,28%

d’IMPOSTOS DIRECTES
(IBI, vehicles, IAE i plusvàlues)

de TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(subvencions d’altres administacions)

de TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
(aportacions d’entitats supramunicipals)

de TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
(escombraries, clavegueram, guals, llar d’avis i d’infants,
activitat esportiva, lloguer d’espais...)

d’IMPOSTOS INDIRECTES
(llicències d’obres)

d’INGRESSOS PATRIMONIALS
(cànon de serveis amb concessió)

L’Ajuntament va aprovar el pressupost general de la 
Corporació en el ple extraordinari del passat 20 d’abril, 
amb els vots a favor de M’estimo Cervelló-PSC (5), 
Convergència i Unió (1) i Cervelló ara sí es pot (1)  i els 
vots en contra dels 4 regidors d’Esquerra Republicana i 
el de Ciudadanos.

Pressupost 2017
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2017 990
EUROS
PER HABITANT

2016 903
EUROS
PER HABITANT

IMPORT

MILIONS
EUROS

8,76

Increment del  9,65% respecte l’any passat, la qual cosa 
suposa un augment de 87 euros per habitant respecte l’any 
passat.

Actuacions de millores urbanes: 123.739,28 euros.

Es prioritza l’atenció en la despesa social incrementant especialment 
els ajuts individuals, a famílies i a la infància en risc.

Millores de l’espai públic: 50.000 euros.
Implantació de l’administració electrònica i millores en tecnologies 
de les comunicacions: 70.000 euros.

Es manté l’aportació incrementada al 2016 per prestar el 
Servei d’Atenció Domiciliària.

Instal·lació d’un sistema de videocàmeres al municipi per 
incrementar la seguretat ciutadana: 90.000 euros.

Es continua donant suport econòmic a les entitats d’àmbit local.

Incentius a la contractació de persones aturades i a la creació 
d’empreses al municipi.

Millores en la prestació del servei de l’Escola bressol municipal.

Les claus del 
pressupost

Inversions



Pressupost 2017
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Cervelló participarà a la campanya 
d’enguany de Let 's Clean Up Europe, 
una acció comú a tota Europa per 
conscienciar sobre la quantitat 
de residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura. L’objectiu és 
promoure la recollida de residus que es 
vessen il·legalment als boscos, platges, 
rius, etc. Al municipi la convocatòria 
es farà dissabte 13 de maig a la plaça 
de l’Ajuntament per netejar la riera. El 
consistori proporcionarà el material 
necessari per a la neteja i la retirada de 
les deixalles, així com l’esmorzar per a 
les persones participants.

Let's Clean Up 
Europe

Els arbres del carrer Santa Anna s’han canviat durant el mes de febrer per una espècie 
de creixement lent més recomanada per les vies públiques. Es tracta del Koelreuteria 
paniculata, o arbre dels fanalets, del qual s’han plantat 24 unitats al llarg de la vorera. 
És un arbre que fa entre 7 i 12 metres, que produeix flors grogues molt vistoses en 
diferents estacions i uns fruits en forma de fanalets, molt usat en passejos i per fer 
ombra. D'aquesta plantada, un arbre no ha sobreviscut i s'haurà de reposar a la tardor. 

Plantats nous arbres al carrer Santa Anna

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

NETEGEM CERVELLÓ

Netegem el nostre entorn!

Vine preparat per netejar les deixalles de
la nostra riera i altres indrets naturals.

Porta roba i calçat còmodes.

Plaça de l’Ajuntament
Dissabte 13 de maig de 2017

De 10 a 14 hores

Amb el suport de la 
Comissió Europea

Diversos cervellonins de l’ADF Puig Vicenç, en la qual està integrada el municipi, 
van participar el passat 1 d’abril a la Trobada de la Federació d'Agrupacions de 
Defensa Forestal del Baix Llobregat que es va celebrar a Molins de Rei.  Entre 
les diverses activitats que es van desenvolupar destaca el simulacre d’incendi 
forestal que es va fer a la muntanya per posar en pràctica el protocol de 
coordinació i actuació en aquests casos, així com la realització de tècniques amb 
eines manuals i motoserra i una formació  en primers auxilis adaptats a feines 
d’extinció a càrrec de la Creu Roja. La trobada anual va finalitzar amb  un dinar 
de germanor dels participants a les instal·lacions de l’ADF 249 Puigmadrona-
Olorda de Molins. La Federació d’ADF del Baix Llobregat és una entitat sense 
ànim de lucre nascuda l'any 2008 amb l'objectiu de representar i reunir esforços 
i recursos, i coordinar a les agrupacions de la comarca per augmentar la seva 
eficàcia en les tasques de prevenció i extinció d'incendis. En formen part 3 ADF 
que engloben 25 municipis de la comarca i 2 municipis de comarques veïnes: 
Gelida de l'Alt Penedès i Ullastrell del Vallès Occidental.

Cervelló participa a la 
trobada comarcal d’ADF
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Sant Jordi 2017

Es van fer diferents lectures per part d'entitats 

i membres del Casal de la Gent Gran.

La Calaixera va fer lectures dramatitzades.

Espectacle de titelles.

L'espectacle de màgia "Il·lusions solidàries" 

amb Daniel Collado, que va organitzar Eix 

Social, va omplir l'Ateneu.

Per segon any consecutiu, la rambla Tarradellas va acollir la fira de 
Sant Jordi amb diverses activitats on les roses i els llibres van ser els 
protagonistes. Durant tot el matí del dia 23 d'abril es va instal·lar la 
mostra de llibres dels autors locals i les parades de les entitats i dels 
establiments comercials, a més dels tallers per a la canalla organitzats per 
l'Esplai el Raconet. A l'estand de l'Ajuntament es va exposar la mostra de 
punts de llibre i de llibres prohibits, així com un espai dedicat al president 
Tarradellas. Els avis i àvies del Casal de la Gent Gran i alguns membres 
de la Calaixera ens van delectar amb un recital de poemes i una lectura 
teatralitzada respectivament, per donar pas a l'espectacle de titelles amb 
animació infantil de la companyia Risi animacions. La cirereta la va posar 
l'Esplai bufant les espelmes del pastís del 37è aniversari de l'entitat.

La vigília de Sant Jordi es van celebrar els actes de commemoració 
de l'aniversari conjunt de l'Esplai el Raconet i de la colla de diables els 
Encaputxats diabòlics. Tallers infantils al Parc de la Timba, un concurs de 
tapes casolanes, el dinar d'aniversari, el correfoc pels carrers del municipi 
i diversos concerts van omplir una jornada lúdica i festiva que va aplegar 
centenars de persones al carrer. 

L'Esplai el Raconet va celebrar 

diverses activitats al parc de la 

Timba per a grans i petits.

Els Encaputxats diabòlics ens van portar al Parc de la 
Timba amb un recorregut ple d'espurnes...

Cervelló Solidari va recollir aliments pels 
que més ho necessiten. Com sempre, 
treballant pels demés....
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La festa més esbojarrada de l’any va arribar a Cervelló durant dos caps de setmana. 
El Carnaval pels més petits, celebrat el 25 de febrer, va omplir de disfresses l’Ateneu, 
amb animació infantil, el concurs per premiar les millors disfreses i la xocolatada de 
fi de festa. Els més grans van haver d’esperar fins el dia 4 de març per sortir al carrer 
amb la rua que va recórrer el carrer Major fins al Pavelló Xavier Ballber, on es van fer 
les exhibicions i el lliurament de premis.
Un total de 12 comparses han participat enguany, gairebé 400 persones desfilant 
a la rua amb carrosses, més les persones que es van afegir en petits grups o a títol 
individual. 2017

Carnaval infantil

1r premi millor
comparsa -La Bacanal                        

2n premi millor 
comparsa - Quin Sarau

4t Premi millor
carrossa – La Bacanal

3r premi millor
comparsa - Casal Gent Gran            

Millor comparsa forana - Amics 
del Carrer de Santa Creu

Millor disfressa individual - 
Reina de cors

(Alicia en el país de les meravelles)
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Josep Tarradellas va ser el protagonista d’una Catalunya en canvi. Va ser una constant en el seu 
pensament polític la seva fidelitat a una Catalunya real i el reconeixement del què ha de ser una acció 
de política eficaç de govern al servei del país.

Sempre deia que, atès que Catalunya és un poble en evolució, cal comptar amb tots aquells que hi 
són i amb el fet de l’aportació de vinguts d’altres indrets, perquè som un país petit, però què alhora hi 
cap tothom.

Per al president Tarradellas, la política calia considerar-la com una exigència rigorosa i un afer molt 
seriós, basada ens uns principis de servei a Catalunya i a la democràcia. La seva acció política no va 
excloure mai el  pacte i la flexibilitat que els fets ho aconsellaven per a defensar millor aquells ideals. 
Les seves actuacions mai van ser oportunistes, ans aprofiten les dades de la situació per a fer triomfar 
el reconeixement polític de Catalunya i a seva consolidació com a societat democràtica.

El General Cassinello deia en el seu informe confidencial i secret  que Tarradellas tenia concepció 
d’home d’Estat i que amb aquella entrevista, s’obria un camí que podia portar a Catalunya a la 
recuperació de la seva primera institució, la Generalitat, com així va ser un any després. 

El president Tarradellas presideix no tan sols el procés de restauració de la Generalitat en territori de 
Catalunya, sinó també un nou període de recuperar una tercera Generalitat portant-la a superar les 
fites històriques de la Generalitat de la República, aquest era el seu objectiu. 

La tasca de govern que es va realitzar des del mes de desembre de 1977 fins el maig de 1980 és, 
malauradament, poc coneguda. Ell sempre deia, que potser el temps no li permetria poder donar la 
seva opinió dels fets en els que ell havia tingut una actuació directa o indirecta en el segle XX, però 
estava segur que el poble de Catalunya valoraria el treball ingent quer va realitzar el govern d’unitat 
per ell presidit.

El respecte a la ciutadania constituïa per a Josep Tarradellas un veritable culte i això li fa veure la 
necessitat de què Catalunya pugues disposar d’uns instruments polítics sòlids i permanents i separar el 
que no era viable, perquè tot el que significava subratllar la continuïtat de les coses i l’estabilitat de les 
institucions, seria essencial per al present i el futur del nostre país. 

Va ser un dels polítics catalans que va tenir una idea clara i conscient del moment que li va tocar 
viure, de la necessitat d’institucionalització que l’afectava i de la necessitat de permanència i del sentit 
constructiu que tenia i, per això, va saber deixar constància escrita de tots aquests fets en un arxiu 
personal, professional, polític i institucional de la magnitud del què ell va anar aplegant al llarg de 
quasi setanta anys d’activitat política. Aquest home singular i carismàtic ens ha llegat el testimoni del 
coneixement i de la informació que tenia, perquè creia que només a través de la constància escrita les 
noves generacions podrien evitar els errors que s’havien comès.

La Catalunya que l’any 1977 es va trobar el president Tarradellas no té res a veure amb l’actual, les 
circumstàncies han canviat i molt, però curiosament romanen grans qüestions, com les de renovar les 
nostres velles tradicions  polítiques. Per això avui és completament vigent la seva frase de què davant 
de l’adversari solament la unitat ens pot fer guanyar i que quan pensava en el passat, temia el futur i 
quan pensava en el futur comprenia millor el passat.

L’ACCIÓ 
D’UN PRESIDENT
Montserrat Catalan
Comissària del 40è aniversari 
del retorn del president Tarradellas
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Cervelló va tenir una important presència 
de veïns i veïnes a l'acte institucional 
al Palau de la Generalitat de Catalunya 
del passat 20 de març que va donar el 
tret de sortida de la commemoració del 
40è aniversari del retorn del president 
Tarradellas, després de 38 anys d'exili a 
França. Acompanyats de l'alcalde, José 
Ignacio Aparicio, i de bona part de l'equip 
de govern, diversos regidors, membres 
de la comissió d'Agermanament amb 
Saint Martin le Beau i alguns familiars 
van assistir a l'acte presidit per Carles 
Puigdemont que va comptar amb la 
participació de l'ex-conseller del govern 
del president Tarradellas i rector de 
la Universitat de Barcelona, Josep 
Maria Bricall, i de l'historiador Jaume 
Sobrequés, que van analitzar el moment 
polític i històric en què es produeix el seu 
retorn. El fill del president Tarradellas va 
ser l'encarregat de glossar el vessant més 
personal del president.
La comissaria dels actes, Montserrat 
Catalán, va homenatjar l'esposa de 
Tarradellas i tots els exiliats, així com els 
seus descendents, als quals va expressar 
respecte i estimació per la seva fidelitat 
a Catalunya i l'acció política al servei del 
país. Durant l'acte, que va comptar amb 
la presència dels últims quatre excaps del 
Govern: Artur Mas, José Montilla, Pasqual 
Maragall i Jordi Pujol, es van veure 
imatges inèdites relacionades amb el 23 
d'octubre del 1977, dia de l'arribada del 
president Tarradellas a Catalunya.

El Govern de la Generalitat, la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament de 
Cervelló han preparat tot un seguit 
d'esdeveniments per commemorar el 
retorn del president. El passat 21 d'abril, 
Catalán va pronunciar la conferència 
'President Tarradellas: continuïtat i 
futur' a l'Ateneu Barcelonès, i al maig 
s'organitzarà una taula rodona al Centre 
Cultural Blanquerna de Madrid. Per 
al juny hi ha prevista la presentació 
del cinquè volum de la biografia de 
Tarradellas, 'El retorn del president', i la 
inauguració d'una exposició organitzada 
per la Diputació de Barcelona sobre el 
president que es podrà veure a Barcelona 
i a Cervelló. A més, el monestir de Poblet 
acollirà el seminari sobre el retorn i el 
manteniment de la institució. I la data del 
10 de juny tornarà a tenir un significat 
especial a Cervelló que com cada any 
acollirà l'acte d'homenatge coincidint 
amb el 29è aniversari de la seva mort. 
El dia 24 del mateix mes s'hi celebraran 
actes d'agermanament a la localitat 
francesa de Saint Martin-le-Beau, on es 
col·locarà una placa commemorativa a la 
casa on va viure el president durant bona 
part del seu exili. Cervelló també acollirà 
del 16 al 23 d'octubre la "Setmana 
Tarradellas", amb diversos actes, 
presentacions de llibres i cinefòrums al 
voltant de la seva figura. Per finalitzar, 
el 15 de gener de 2018, el municipi 
commemorarà el retorn del president a la 
seva localitat natal.

Comença l’Any Tarradellas
40 anys del retorn

Josep Tarradellas i Joan (Cervelló, 
1899 – Barcelona 1988) es va iniciar 
en la política de la mà de Francesc 
Macià. Durant els primers anys de 
la II República (1931-1936) assumí 
diferents responsabilitats polítiques, 
i fou conseller primer i de finances 
de la Generalitat de Catalunya 
durant la Guerra Civil. A l'exili fou 
elegit president de la Generalitat el 5 
d'agost de 1954 pels diputats reunits 
a Mèxic, i va mantenir la institució 
en la seva residència de Clos de 
Mosny, a Saint Martin-le-Beau 
(França). Retornà a Catalunya el 23 
d'octubre de 1977, un cop restaurada 
la Generalitat pel govern presidit 
per Adolfo Suárez. Celebrades les 
primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya d'ençà de 1932, deixà la 
presidència de la Generalitat el mes 
d'abril de 1980, passant el relleu a 
Jordi Pujol i Soley.

Acte institucional al Palau de la Generalitat, amb els 
ponents Josep M. Bricall, Josep Taradellas, el president 
Carles Puigdemont, Montserrat Catalan i Jaume Sobrequés

L'alcalde, José Ignacio Aparicio, va assistir a la roda de premsa 
de presentació de l'Any Tarradellas, amb la comissària dels 
actes, Montserrat Catalan, i la consellera, Neus Munté



Música, cultura, història i coneixement a la Biblioteca
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La Biblioteca ha celebrat el seu particular Sant Jordi amb diversos actes els dies previs a la festa. Del 18 al 22 d’abril va muntar 
la taula d’intercanvi de llibres a la plaça, i la sala Polivalent va ser l’escenari de la presentació de dos llibres d’autors locals: el 
conte del Castell de Cervelló de F. Xavier Depares i el llibre de poemes escrits pel Jaume Bertran.

La música va envair la Sala Polivalent de la Biblioteca del 13 
al 16 de març en les audicions de l’Aula de Música, durant les 
quals professors i alumnes van mostrar les seves habilitats 
amb diversos instruments. I també en va fer ús dels seus 
en Moi Aznar, qui va oferir un contacontes molt especial el 
passat 2 de març a un públic menut però molt entregat.

I la història també ha estat molt present a la Biblioteca en les 
darreres setmanes. D’una banda, l’historiador local F. Xavier 
Depares acompanyat de Ramon Soler van fer un viatge en el 
temps per transportar-nos a l’edat mitjana per poder conèixer 
el naixement del poblament de Cervelló a la xerrada que 
van impartir el 17 de març. I per l’altra, amb el vidre com a 
protagonista, es va presentar el dia 31 el treball de recerca sobre 
les causes i les conseqüències de la crisi en el sector vidrier 
(1940-1953) a càrrec de Joan Ibarz Gelabert (UB) i Eva Garcia 
Lleixà (Grup de Recerca) dins del programa Cultura Viva, una 
iniciativa de  l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
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Del 24 de febrer al 29 de març hem 
pogut gaudir a la Sala Polivalent de 
l’exposició de les col·leccions de Rosa 
Estrada i de Xavier Jeremías sobre 
treballs manuals fets amb la tècnica 
del patchwork i de llapis de diferents 
formes, mides i procedències 
respectivament.

La Biblioteca també continua sent el lloc de trobada 
de les persones que volen aprendre diferents 
disciplines gràcies als tallers que s’imparteixen. 
En les darreres setmanes hem pogut aprendre 
a relaxar-nos de la mà de la Lola Domínguez i a 
elaborar sabó de forma artesana amb la Trini Solé.

I els més petits van poder aprendre a fer mones de Pasqua  amb els 
ingredients bàsics d’aquest dolç tan típic nostre. I també per aquestes 
dates és un goig poder sortir a visitar els nostres camps i contemplar 
l’espectacle natural dels cirerers en flor. El Grup de Recerca, Gaudim 
Cervelló  i la Biblioteca van organitzar una sortida el 26 de març que va 
servir també per apadrinar dues fonts, visitar les ruïnes del Maset del Pi 
i entrar al pati de la masia de Can Riera.



Tasques i funcions de la Policia Local
• Seguretat i ordre públic.
• Intervenció immediata en situacions d'emergència 

d'acord amb els plans d'emergència local.
• Policia administrativa: vetlla pel compliment de 

les ordenances, normes i resolucions de caràcter 
administratiu.

• Policia assistencial: ajuts a gent gran o amb 
problemes socials i a persones que tenen problemes 
de desplaçament per qüestions sanitàries (farmàcies 
de guàrdia, metges de guàrdia, ambulàncies…).

• Policia de prevenció i seguretat.
• Policia judicial: prevenció i actuació davant la 

comissió d'actes delictius.
• Policia de trànsit: educació viària, ordenació, 

regulació, senyalització i vigilància de trànsit.
• Intervenció i instrucció de diligències i informes per 

accidents de trànsit.
• Oficina d'atenció a la ciutadania. 
• Gestió de vehicles abandonats.
• Coordinació del servei de zoonosi, i control, 

vigilància i recollida d'animals domèstics o de 
companyia perduts o abandonats.

• Objectes perduts.
• Tramitació de targetes d’armes.
• Suport i cobertura a actes culturals, esportius i 

lúdics.
• Seguiment del control d'ocupacions de la via 

pública.
• Control de tancaments de carrers.
• Coordinació de Protecció Civil i ADF en 

intervencions.
• Autoritzacions de menors a l’estranger.
• Recollida de denúncies.

El parc mòbil de la Policia Local ha vist ampliada la seva 
capacitat amb la incorporació de dues motocicletes, fruit del 
conveni de cessió de material signat amb la Generalitat de 
Catalunya. D’aquesta manera, el cos disposa de 3 turismes, 1 
vehicle tot terreny i les dues motos, que serviran per incrementar 
les actuacions de policia de proximitat cap a la ciutadania.

Noves motos per a la Policia

L'Ajuntament al teu servei
La Policia Local és un dels principals components dels cossos de 
seguretat d’àmbit local. La seva actuació es basa en criteris d'implicació 
social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de 
servei, uns principis bàsics i genèrics que s'han d'adequar a la realitat de 
cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos 
disponibles.
Les seves activitats se centren en la seguretat ciutadana, el trànsit i seguretat 
viària, i el treball de proximitat, a més de les tasques relacionades amb la 
seguretat al municipi, la gestió de denúncies i els serveis de col·laboració 
amb l’administració de justícia.
La Policia Local participa activament dins del sistema integrat de seguretat 
pública, amb connexió informàtica a les bases de dades policials i està 
integrada dins de la xarxa de comunicacions RESCAT, amb comunicació directa 
amb la sala de servei policial de la zona que permet als agents de servei tenir 
accés a la informació policial que requereixin de forma instantània. 
El cos disposa d’una sèrie de recursos humans i materials que permeten 
assolir la funció encomanada normativament. La posada en marxa del Pla 
Local de Seguretat Viaria, elaborat  conjuntament amb el Servei Català de 
Trànsit, suposa la millora i avaluació de resultats en matèria de trànsit. 
Tanmateix, la participació activa en les campanyes de trànsit en l’àmbit 
nacional posiciona Cervelló dins del sistema de seguretat públic com una 
població activa i compromesa amb els seus ciutadans.
La realització de les Juntes Locals de Seguretat  permet donar una visió 
clau de la seguretat local, de forma ordinària i periòdica o de manera 
extraordinària davant possibles demandes o fets extraordinaris, permetent 
recollir una informació global per donar una resposta local.
El departament aquest any ha consolidat la línia de continuïtat que es va 
planificar fa uns anys, amb l’estabilització i professionalització de la plantilla, 
ja que actualment tots els agents estan formats a l’Escola de policia i no 
existeix cap de forma interina.
Respecte a la feminització del cos, disposa d’un percentatge del 27% 
d’agents femenins sobre el total d’agents, la qual cosa la posiciona molt per 
sobre dels cossos estatals i dels mossos, i deixa palès que és una policia que 
aposta per la igualtat.
La comissaria és un punt obert per rebre a la ciutadania i donar atenció i  
assessorament en totes les qüestions de la seva competència a qualsevol 
hora del dia cada dia de l’any. 

Com contactar? 
Comissaria de Policia.
Carrer Vidriers, 5. Tel. 93 660 27 00

Una de les activitats que la Policia Local planifica 
periòdicament és l’educació viària que ofereixen als 
infants del municipi a través de les escoles. Els agents es 
desplacen als centres educatius per impartir unes classes 
teòriques molt bàsiques i senzilles per tal que els escolars 
es familiaritzin des de ben petits de com s’ha de circular, 
tant si ets vianant com si vas en vehicle. A més els infants 
tenen l’oportunitat de veure de prop els vehicles policials 
i de posar en pràctica els consells dels guàrdies fent 
simulacions al pati com si fossin a la via pública.

Seguretat viària a les escoles

cervelló informació14 cervelló informació14

Felicitació a l'agent 129
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Els robatoris a domicilis és un dels temes que més preocupen la població i així va quedar de manifest en la 
reunió que Mossos d'Esquadra i Policia local, acompanyats de l'alcalde, van mantenir el passat 18 d'abril amb 
els veïns de Puigmontmany, Costa de la Perdiu i Can Roig. A la reunió, convocada per l’Ajuntament i la Junta de 
Puigmontmany, es va informar sobre els delictes que s'han produït a la zona per mirar de trobar solucions.Els dos 
cossos van assegurar que es continua treballant conjuntament i s’han incrementat les mesures de seguretat i els 
controls. Una de les propostes dels veïns ha estat la col·locació de càmeres de seguretat a les entrades i sortides 
de les urbanitzacions, una mesura que l’Ajuntament ja ha contemplat en el pressupost d'enguany com a prioritat.
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L’agent 129 de la Policia Local de Cervelló ha rebut 
una felicitació especial durant l’acte de celebració del 

Dia de les Esquadres de l’ABP Regió Metropolitana 
Sud que va tenir lloc el passat 24 d’abril a Olesa de 
Montserrat. L’agent ha estat un dels 284 membres 

dels diferents cossos de seguretat que van rebre una 
menció o felicitació especial, en aquest cas per una 

actuació de violència domèstica en un domicili. A l’acte 
van assistir la tinenta d’alcalde, Cristina Martínez, i el 

regidor de Governació, Juan Santiago, acompanyats 
dels comandaments de la prefectura local.

Felicitació a l'agent 129

El passat 27 de març es va celebrar la Junta Local de Seguretat de Cervelló que 
aplega els diferents cossos de seguretat presents al territori per analitzar l'any 
2016 i fer balanç de les actuacions realitzades, a més de comptar en aquesta 
ocasió amb el sotsdelegat del Govern a Catalunya, Emili Ablanedo. Davant els 
casos de robatoris, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han incrementat  
els controls i les actuacions conjuntes. Una de les dades que es van posar 
sobre la taula és la disminució de l'accidentalitat en el trànsit que s'atribueix a 
la pressió policial que es fa al carrer i a la posada en marxa de campanyes de 

La Policia incrementa els
controls de seguretat al municipi

control de la velocitat. El que sí que 
augmenta són les infraccions per 
conduir sense el permís, en molts 
casos per estrangers que no tenen 
reconeguda la llicència al nostre 
territori. La Policia local també va 
informar que s'està tramitant el 
conveni amb el Servei Català de 
Trànsit per fer controls de drogues 
en els conductors i que es continua 
treballant en l'aprovació de les noves 
ordenances de civisme. A la Junta 
també es va destacar l'actuació 
conjunta que es fa entre MMEE 
i Policia Local en determinades 
campanyes, com la de prevenció de 
robatoris al Nadal i els controls en 
els polígons industrials per reduir els 
robatoris a empreses.



La Sala de Plens de l’Ajuntament va 
acollir el passat 30 de març una sessió 
de treball del projecte Educaentorn, un 
projecte educatiu per posar a l'abast 
de la població una eina que recollirà i 

gestionarà l'oferta de serveis, activitats i 
recursos existents al nostre municipi per 
tal que es pugui fer un ús pedagògic i 
formatiu d'aquesta oferta. 
L’Educaentorn recollirà en una pàgina 
web tots els recursos educatius del 
poble per donar suport als processos 
d’aprenentatge al llarg de la vida, en 
qualsevol moment i espai. Així doncs, es 
tracta d’aglutinar tota l’oferta que inclogui 
una vessant educativa i relacionada 
amb activitats culturals, esportives, 
educatives i de lleure i que possibilitin el 
desenvolupament integral de les persones 

de qualsevol edat; facilitant una mirada 
crítica i transformadora de la realitat. I 
per a la gestió de l’oferta educativa es 
posa a disposició de tots els veïns i veïnes 
del poble, docents i professionals de 
l'educació (formal i no formal), famílies, 
etc. una plataforma en línia que recollirà 
i farà visible els serveis, les activitats 
i els recursos destinats als diferents 
col·lectius (infants, joves, adults, etc.). El 
projecte serà una bona eina de recerca, 
tant a l’abast dels centres educatius com 
de la ciutadania en general.

Els millors lectors en veu alta
El 3r Concurs de lectura en veu alta celebrat el passat 25 
d’abril ha tornat a aplegar en un acte conjunt a tots els centres 
educatius del municipi. L’Ateneu va acollir la final i el lliurament 
de premis de mans d’un jurat format per representants de les 
dues escoles de primària i de l’institut, Núria Canals, Roser 
Tiñena i Josep Claret, i de l’alcalde, José Ignacio Aparicio, que va 
triar els millors participants de 5è, 6è i 1r d’ESO. Els guanyadors 
van ser la Queralt Sala de 5è, el Marcel Gago de 6è i la Maria 
Gonzàlez de 1r d’ESO.

Educaentorn, educació per a  tohtom

Des del passat 24 d’abril el pati de l’escola Santa Maria de 
Cervelló s'ha obert com a espai d'ús públic per a famílies, 
infants i adolescents fora de l'horari escolar. S'ofereix així 
una alternativa de lleure realitzada de manera autònoma 
en un context segur i de proximitat, un cop finalitzada 
la jornada escolar. Es guanya un nou espai per al lleure, 
obert a tothom, que funciona com qualsevol altre espai 
públic del poble. 
El pati forma part d’un equipament educatiu i cal tenir una 
cura especial en usar-lo, per tal que els infants se’l trobin 
en bones condicions quan tornen al centre, per la qual 
cosa s’han establert una sèrie de normes. El pati principal 
d’educació primària és obert de dilluns a divendres de 
16.30 a 18.00 h,  els dies lectius que marca el calendari 
escolar, no és permesa l’entrada d’animals ni de bicicletes 
o vehicles a motor, no es pot entrar a la resta de l’edifici 
(només al lavabo del gimnàs) ni es pot fumar ni beure 
alcohol. El pati no està vigilat per la qual cosa cada família 
és responsable dels seus fills o filles i de l’ús que en facin, 
i qualsevol incidència s’ha de comunicar a la Policia Local.

Patis oberts a 
l’Escola Santa Maria

Des del passat mes de febrer l’Escola bressol municipal compta 
amb un nou mòdul que ha permès ampliar l’oferta de places del 
centre de 70 a 83, durant aquest curs 16-17. Enguany el mòdul 
s’ha convertit en l’Atelier i espai de llum de l’escola i actualment  
s’està utilitzant amb grups més reduïts per tal de realitzar les 
propostes de joc més artístiques. L’espai té capacitat per acollir 
fins a 13 infants i, de moment, estan participant els infants de 
5 grups de l’escola, des de LL1 i Llars mixtes a LL2. Segons 
confirma la direcció del centre, “amb l’adaptació del mòdul es 
potencia un joc de descoberta i exploració sensorial mitjançant 
l’oferta de propostes plàstiques i visuals, sempre variant les 
tècniques de pintar, pastar, estampar, etc. que permetin el 
desenvolupament de la lliure creació i imaginació dels infants. 
No obstant això, el futur d’aquest nou espai en cursos vinents 
serà adaptar-lo com a estança que pugui acollir un grup de 13 
infants de LL1 o Llars Mixtes”.

L’Escola bressol s’amplia 
amb un nou espai
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L'actualitat recent de l'institut de 
Cervelló ve marcada per dos paraules 
claus: danesos i Sant Jordi. Els 
alumnes de 4t d'ESO van viatjar del 
30 de març al 4 d'abril a Dinamarca 
per fer el tradicional intercanvi amb 
els escolars de Kertermendee. Durant 
l'estada van visitar Copenhaguen 
i els llocs més emblemàtics de la 
ciutat com el Museu Nacional, el 
Parlament, la plaça de l'Ajuntament 
i la Torre Rodona, a més de fer un 
passeig pel canal o veure el canvi 
de guàrdia. D'altra banda, el centre 
va celebrar Sant Jordi amb una 
taula d'intercanvi de llibres i amb el 
primer certamen literari Sant Jordi 
2017 organitzat per la Comissió de 
Sant Jordi (professorat) i portada a 
terme pels alumnes de 3r. També cal 
destacar la Jornada Mathscity, una 
manera de comprovar la utilitat de 
les matemàtiques entre els alumnes 
de 1r, 2n i 3r d'ESO organitzada pel 
Departament de Matemàtiques 
i monitoritzada pels alumnes de 
d'ESO, i el taller sobre enigmes i 
criptografia amb els alumnes de 4t 
d'ESO.

Els alumnes 
de 4t de 
l’institut visiten 
Dinamarca

L'Escola Nova va començar a desenvolupar al mes de febrer el Projecte "Apadrinament 
en valors" amb els alumnes de 6è impulsat per la mestra de l'escola Elisa Tauste 
i la psicoterapeuta Caroline Copestake. L'activitat consisteix a formar als alumnes 
de 6è, que ho desitgen voluntàriament, en aspectes de mediació i resolució de 
conflictes. Segons la mestra, «coincidint amb la nostra línia pedagògica, sabem que 
cada alumne té unes virtuts i unes potencialitats i les volem empoderar». Durant 
les diferents sessions s'han desenvolupat estratègies d'escolta activa, percepció, 
empatia i valors, en definitiva, activitats perquè els infants sàpiguen acompanyar 
a la resta de companys que ho necessitin mitjançant activitats com roll-plays, 
dinàmiques de grup, fócusing, curts... Les promotores del projecte confirmen que 
«d'aquesta manera aconseguim alumnes referents i responsables que puguin ajudar 
als petits de l'escola a resoldre els seus conflictes mitjançant el diàleg, que els ajudin 
a posar paraules a les seves emocions en les diferents situacions que es donen a 
l'escola i que vetllin el compliment de les normes, per a millorar la convivència al 
centre» Aquests alumnes, durant les estones de pati fan de padrins o padrines de la 
resta de nens i nenes de l'escola, portant un distintiu per a ser reconeguts i quan hi 
ha un conflicte o malentès, els infants els busquen per a resoldre'l i trobar solucions. 
La participació i presència dels alumnes durant les sessions valida la creença que, 
amb les eines i acompanyament necessari, poden potenciar i desenvolupar la seva 
capacitat d'escoltar i resolució de conflictes amb èxit». Ben aviat començarà la 
segona part del projecte, en la qual els padrins i padrines de 6è faran un treball en 
xarxa amb els alumnes de 5è per a poder compartir els coneixements i estratègies 
desenvolupats i que aquests puguin apadrinar el curs vinent.

L'última setmana del 2n trimestre és molt especial a l’Escola Santa Maria perquè 
organitza dues activitats que estan molt arrelades al centre: el Cross Escolar i la Festa 
de la Primavera. El dilluns 3 d'abril va celebrar el 6è Cross Escolar al camp de futbol 

i els seus voltants en el que van córrer 
els 380 alumnes de l'escola, participant 
de les  diferents estacions de jocs que 
havien preparat els mestres d'educació 
física i acabant el dia amb el lliurament 
de medalles i diplomes als participants. 
D’altra banda, la Festa de la Primavera 
va acollir a totes les famílies i familiars 
de l’escola per tal que acompanyessin 
els seus fills i filles en els diferents tallers 
que mestres, alumnes, Ampa i monitors/

es de menjador havien estat preparant durant tota la setmana. Segons fonts del 
centre, “al llarg de tota la setmana es preparen tots els tallers i el material que es farà 
servir, i tots els grups elaboren unes garlandes ben originals que engalanen l’escola 
per acomiadar el trimestre.  Elaborar una crep de xocolata, tastar un suc de pastanaga 
i pera, fer un imant per la nevera, maquillar-se la cara, deixar volar la imaginació amb 
el taller de globoflèxia, preparar unes bossetes aromàtiques, pescar un peix fictici per 
acabar emportant-se un peix de veritat del nostre estany a casa… i així fins a arribar 
als 14 tallers de lliure circulació que estaven situats per tot el pati. Tot plegat en un 
ambient molt festiu per acomiadar el segon trimestre”.

L’Escola Nova apadrina en valors

Esport i festa a l’Escola Santa 
Maria per acabar el segon trimestre
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L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona per al foment de la competitivitat del teixit 
empresarial local i l’impuls de l’activitat econòmica a 
Cervelló. El conveni recull actuacions en l’àmbit de la 
internacionalització empresarial, posant a l’abast de les 
empreses del municipi diversos serveis i recursos d’iniciació 
a l’exportació, obertura de nous mercats i estratègia 
internacional. A més, permetrà desenvolupar accions 
de formació per  al personal de les empreses,  facilitarà 
recursos i mecanismes per al desenvolupament i millora de 
la competitivitat del teixit comercial del municipi, promourà 
l’associacionisme entre les empreses instal·lades als polígons 
industrials i desenvoluparà accions adreçades al jovent en el 
marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la 
Cambra, adscrit al Sistema de Garantia Juvenil. 

Els centres escolars també 
van celebrar la festa 
de Sant Jordi amb els 
tradicionas Jocs Florals 
i la dramatització de la 
llegenda de Sant Jordi. Les escoles van celebrar els jocs 

florals i van premiar els millors 
escriptors i poetes infantils.

Signat el conveni per al 
foment de la competitivitat 
de les empreses 

Sant Jordi a
les escoles

Acte de signatura del conveni el 20 de febrer amb Carles 
Guilera i Poch, president del Consell de la Delegació de la 

Cambra al Baix Llobregat, i l’alcalde, José Ignacio Aparicio

Al llarg d’aquest any l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor ha organitzat dues xerrades informatives en 
matèria de consum amb el suport del Servei de Suport a 
les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. La 
primera, sobre les clàusules terra celebrada el 21 de març i 
oberta a tota la ciutadania, va anar a càrrec d’una associació 
de consumidors per explicar els detalls del decret aprovat al 
gener que estableix el procediment extrajudicial per tal que les 
persones afectades puguin reclamar a les entitats bancàries 
els imports cobrats indegudament per l’aplicació d’aquestes 
clàusules. La segona xerrada, restringida als establiments 
d’alimentació i de restauració del municipi, es va centrar en 
els al·lèrgens, ja que cal que aquest  tipus de negocis tinguin 
tota la informació sobre el tema i la posin a disposició dels 
clients que la sol·licitin. Aquestes activitats s’emmarquen en 
l’àmbit d’informació i sensibilització en matèria de consum 
responsable adreçat a la ciutadania en general. Continuant 
amb aquesta línia està previst oferir pròximament una 
xerrada informativa sobre els subministraments bàsics a la 
llar: aigua, electricitat, gas i telefonia.

L’OMIC organitza xerrades 
sobre consum
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La gent gran del Casal ha donat 
la benvinguda a la primavera amb 
una sèrie d’activitats lúdiques i 
culturals durant la darrera setmana 
del mes d’abril. Si dilluns començava 
amb llibres i roses per celebrar 
Sant Jordi, la resta de la setmana 
va continuar amb cinema, el dinar 
de germanor, un taller de treballs 
manuals especial, actuacions 
musicals, un concert de la Coral 
Veus Amigues i teatre a càrrec de la 
Casa d’Extremadura.

La gent gran, molt activa

I de la mà de l’alcalde, José Ignacio Aparicio, i del regidor de Gent 
Gran, Juan Santiago, els millors jugadors i jugadores de cartes i 
de dominó del Casal van rebre el seu reconeixement en un acte 
que es va celebrar el passat 21 de març després de disputar-se els 
respectius campionats.

Els avis i àvies també han tingut l’oportunitat de 
millorar en el coneixement de les noves
tecnologies de la comunicació i de continuar 
aprenent nocions bàsiques d’informàtica gràcies a 
la col·laboració dels joves.

Cent anys de vida
100 anys, quatre fills i una vida sencera dedicada a la seva 
família. La María Ordóñez Cuéllar ha estat la primera persona 
de la residència les Oliveres de Cervelló que ha fet 100 anys, 
un centenari que li ha valgut el lliurament de la medalla que 
atorga la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del seu aniversari el passat 
1 de març. A la festa de celebració també van assistir l’alcalde, 
el regidor de Gent Gran, els familiars, amics i companys de la 
residència. Nascuda a Santa Fe (Granada)  l’any 1917, la María 
es va traslladar a viure a Catalunya l’any 1967. Després de 
quedar-se vídua va venir a viure a Cervelló, a casa de la seva 
filla Marisa Jiménez, exregidora de l’Ajuntament, fins que va 
ingressar a la residència on viu actualment.



Maig, mes de la salut a Cervelló
L'Ajuntament ha organitzat un conjunt d'activitats centrades en la 
promoció de la salut i els hàbits saludables al llarg del mes i fins a finals 
de juny. El programa contempla diverses xerrades informatives sobre 
temes com l'asma, l'apiteràpia, la fibromiàlgia, la hipertensió arterial, 
el melanoma, la celiaquia o les voluntats avançades. També s'han 
organitzat tallers de sensibilització envers les relacions igualitàries, 
d'autoestima per a pares i mares i de cicles vitals femenins. El programa 
engloba els actes de la Setmana sense fum amb motiu del Dia mundial 
contra el tabac que se celebra el 31 de maig, que inclourà una taula 
informativa, una xerrada sobre deshabituació tabàquica, un concurs de 
dibuix infantil i la campanya amb diversos establiments per ajudar els 
fumadors a desfer-se'n de les cigarretes. Sense oblidar la Caminada de 
les dones amb motiu del dia de la Salut de la Dona el pròxim 28 de maig.

A Cervelló el mes de març és sinònim 
de dona. Xerrades, l’exposició «Dones 
de Cervelló-Microrelats en femení», la 
tertúlia literària amb l’escriptora Gemma 
Lienas, un contacontes no sexista amb 
la Sara Genovart, la inauguració del nou 
espai d’Igualtat a la Casa de la Dona, la 
sessió informativa sobre el Pla d’Igualtat 
municipal i el tradicional Sopar de les 
dones amb teatre a l’Ateneu van reivindicar 
el paper de la dona de l’1 a l’11. El dia 8, Dia 
Internacional de les Dones, el personal de 
l’Ajuntament també es va afegir a l’aturada 
que es va convocar a escala internacional.

Setmana de la Dona
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El kuksoolwon pren la comarca

Per segon any consecutiu els esplais de la Federació Catalana de l'Esplai han tornat 
a sortir d'excursió sota el repte col·lectiu #cimsxlainfància, amb l'objectiu de coronar 
les muntanyes més emblemàtiques dels nostres pobles i comarques de manera 
simultània. L'Esplai el Raconet va organitzar una sortida el passat 11 de març amb 
infants, joves, monitors i monitores, famílies, i la gent del municipi que els va voler 
acompanyar per pujar al Puig Vicenç de 467 metres d’alçada. Segons confirma 
l'entitat, "hem estat preparant la ruta amb molt entusiasme. És una activitat que 
s'emmarca en la proposta educativa Camins, per promoure l'excursionisme, i 
que, a més, es fa dins de #Cimsxlainfància, una de les iniciatives de la campanya 
solidària de Fundesplai per la igualtat d'oportunitats en la infància".

L’Esplai puja el cim de Puig   Vicenç

Cervelló ha estat molt actiu en el XII Torneig Internacional de Kuksoolwon celebrat 
els dies 22 i 23 d'abril a Sant Feliu de Llobregat, tant pel nombre d'alumnes 
que han participat en la competició com pel paper que ha tingut col·laborant 
en l'organització de l'esdeveniment. Dels 385 participants en la competició 
provinents de diversos països, 15 eren alumnes de l'escola del municipi d'aquest 
art marcial i van rebre un total de 22 medalles en diferents categories i divisions. 
El dia de Sant Jordi, després de la competició, va tenir lloc al Palau d'Esports 
Juan Carlos Navarro de la capital de la comarca la cerimònia de mestres amb la 
presència de diferents personalitats del món de la política, la cultura i l'esport, 
inclosa la representació del consistori cervelloní. Durant aquests dies es va 
comptar amb la presència del gran mestre i fundador, Suh In Hyuk (Kuksanim), 
mestres d'arreu del món i l'equip d'exhibició mundial de Corea. Per al mestre Jordi Velasco, un dels promotors de l'acte, "la 
valoració de la competició és simplement excel·lent, en tots els aspectes, destacant la implicació de tots els alumnes i els familiars.   
                             Des de l'any 2003, quan es va celebrar el primer campionat, l'augment 

d'escoles i participants així com la coneixença de la disciplina ha anat en 
augment de forma exponencial".

El coreà In Hyuk Suh és el Gran Mestre fundador i president de la World 
Kuk Sool Association, amb la regidora de Sant Feliu, Lourdes Borrell, la 
regidora de Cervelló, Montse Canas, i l'alcalde, José Ignacio Aparicio.

Els dies de l'estada de l'equip de Corea a Barcelona es van celebrar 
diferents activitats socioculturals i turístiques per intercanviar cultures, 
difondre la cultura coreana, el kuksool i les activitats del Torneig. El 21 
d'abril l'equip mundial d'exhibició, amb 24 nens i nens de 12 a 16 anys, 
va oferir una exhibició especial al Pavelló Xavier Ballber de Cervelló, a 
la qual van deixar palesa la seva gran disciplina i la seva formació en 
aquesta art marcial.
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i n f o r m a c i ó  d e l s 
g r u p s  m u n i c i p a l s 

d e  c e r v e l l ó

Tribuna Política

Telèfons d’interès
Ajuntament 93 660 00 70
Comissaria Policia Local 93 660 27 00
Jutjat de Pau 93 660 06 75
Ràdio Cervelló 93 684 13 53
Recaptació ORGT 93 660 34 12
Registre Civil 93 660 00 70
Serveis Socials  93 660 00 70
Serveis Tècnics municipals 93 660 00 70 Isabel

Belmonte

Cervelló saludable 

Como Regidora de Promoción para 
la Salud de las Personas, este mes 
de Mayo con la colaboración del 
CAP, Biblioteca y diferentes entida-
des y asociaciones, vamos a dedicar 
unos talleres-charlas especialmente 
al celiaquismo, asma, fibromialgia y 
el tabaquismo que ocupará un papel 
importante, dentro de la semana sin 
humo en la que además realizaremos 
el sorteo de tres libros que explican 
como dejar de fumar. Estamos traba-
jando también en el proyecto entornos 
sin humo, entornos saludables para 
prevenir principalmente a la infancia 
y adolescencia del inicio del hábito de 
fumar en edades tempranas y favo-
reciendo también el momento para el 
abandono del hábito de fumar en adul-
tos. Propiciando no solo espacios don-
de la ley prohíbe fumar sino también 
los perímetros debidamente señaliza-
dos de los entornos de los centros de 
educación, parques, jardines, zonas 
deportivas y edificios municipales (ate-
neo, ayuntamiento…) Con rótulos que 
indiquen cuales son los entornos sin 
humo e incluyendo también el proyec-
to dentro de las ordenanzas cívicas y 
de convivencia ciudadana de Cervelló. 
De manera transversal y en colabora-
ción con el Consell Comarcal realizare-
mos el día 1 de Junio una Jornada dedi-
cada a la Salud de la Mujer con motivo 
de los cuarenta años del Feminismo 
del Baix Llobregat donde hablaremos 
de planificación familiar, la menopau-
sia y estrés. Puedes ver los horarios 
de las charlas en el programa de la Sa-
lud en la Web del Ayuntamiento y en 
este boletín. Para cualquier consulta, 
puedes contactar con la regidora en 
el siguiente correo: isabelbelmonte@
cervello.cat

Cristina
Martínez

Treballem pel millor futur 
possible de Cervelló

Aviat farà dos anys que estem al govern 
municipal, dos anys de treball constant per 
conèixer l’estat real de l’Ajuntament, les 
necessitats de les entitats, dels comerços 
i del teixit empresarial, però sobretot les 
de les persones que viuen a Cervelló. Una 
tasca poc lluïda però necessària per dur 
a terme tots els projectes de govern que 
a poc a poc es veuran al carrer, i que en 
tot moment estan pensats per millorar el 
nostre estimat municipi i del que la seva 
ciutadania se senti orgullós.
Són moltes les necessitats que té el 
municipi i un cop analitzat tots els 
recursos dels quals disposem i marcant 
unes prioritats, farem possibles millores 
en molts àmbits com són: un Ajuntament 
àgil, més proper i adaptat a les noves 
tecnologies. Millores en la via pública, en 
l’enllumenat, en seguretat ciutadana, en 
els centres educatius i edificis municipals. 
També en les instal•lacions esportives 
i en els parcs i jardins del nostre entorn, 
un entorn màgic i privilegiat però a la 
vegada exigent amb el seu manteniment. 
Millorarem i farem més segurs els accessos 
a les escoles i carrils bici. Ajudarem a 
totes aquelles urbanitzacions que es 
troben en estat precari i continuarem 
apostant per polítiques de despesa social, 
incrementant els ajuts individuals, a les 
famílies i a la infància en risc, així com a 
les entitats d’àmbit local i incentivarem la 
contractació de persones aturades i a la 
creació d’empreses al municipi.
Dos anys que per a alguns pot semblar 
molt de temps sense veure el fruit, 
però com ens agrada fer les coses bé 
i les presses són males companyies, 
continuarem treballant de la millor 
manera que sabem i sempre pensant en 
el futur de Cervelló.

Nova punta
per a la geganta
La nostra geganta Rosita té una nova 
punta per lluir-la al seu coixí. Les 
Noies Puntaires de Cervelló van  fer el 
lliurament de la nova peça el passat 20 
d’abril a  la presidenta de la Colla de 
Gegants per tal que les dues tradicions 
es fusionin i siguin conegudes arreu del 
territori.

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.



Gracias a Cs Cervelló 
las cámaras de 
videovigilancia serán 
realidad este 2017

El pasado pleno extraordinario se 
aprobó el presupuesto municipal 
para el ejercicio 2017, dentro de ese 
presupuesto hay una partida para 
uno de los compromisos que tenía Cs 
Cervelló en su programa electoral y 
que desde la oposición ha conseguido 
que sea realidad. En los presupuestos 
hay una partida de 90.000 euros 
para la instalación de cámaras de 
video vigilancia tanto en polígonos 
industriales como en urbanizaciones 
y también en el municipio. Desde Cs 
Cervelló creemos que la seguridad es 
un factor muy importante para nuestro 
municipio y nuestros vecinos, en los 
últimos meses ha habido muchos 
robos y actos vandálicos sobre todo 
en urbanizaciones esperamos que con 
la instalación de este sistema baje el 
índice de robos y actos vandálicos, así 
nuestros vecinos puedan tener una 
mayor tranquilidad y seguridad. Otro 
punto a destacar es otra partida para la 
legalización de las señales de tráfico, y 
que cumplan con la legislación vigente 
teniendo así mismo que estar en los 2 
idiomas oficiales, lo cual ahora mismo 
en el municipio no cumplen con dicha 
legislación. SEGUIMOS TRABAJANDO 
PARA UN CERVELLÓ MEJOR       

Luis
Díaz

Els valors a la politica i a 
la nostra vida
Els valors que tenim a escala individual 
guien la nostra vida i les nostres accions 
perque li donen direcció i sentit.
Els valors juntament amb les creences 
politiques i personals, son directrius-
personals dels quals sorgeixen els 
nostres comportaments, objectius, 
metes… Són una guia que seguim per 
treballar i viure la pròpia vida.
Els valors ens donen la motivació per fer 
el que fem en el nostre dia a dia. Sense 
aquests no tindríem una direcció con-
creta, no tindríem objectius i tampoc 
realitzaríem determinades accions. Fa-
ríem les coses però sense sentit.
Com més coherents siguem amb 
aquests millors son als resultats.
Saber cuán podem posar-nos en con-
tra, a favor o abstenir-nos en una idea 
o proposta, forma part fonamenal dels 
nostres valors.
Saber escoltar a les persones, dialogar 
i presentar les seves propones, han de 
ser la base fonamental en tots els Re-
gidors.
Hem de ser conscients del respecte que 
hem de tenir sobre aquest tema.
Evitem entre tots la distorsió i amb la 
veritat treballem tots amb la finalitat 
absoluta de treballar per Cervelló.

Marian
Herrera i Fernández

Pressupostos electoralistes
i amagats
Aquest mes d’abril es van aprovar els 
pressupostos municipals i Esquerra 
Republicana hi vam votar en contra.
Són uns pressupostos que arriben 
tard, i no ho diem nosaltres, la Llei 
d’Hisendes Locals estableix que 
s’havien de presentar abans que 
acabés l’any passat. Per no dir també, 
que es va un any tard amb la liquidació, 
que ara es presenta el 2015, enlloc del 
2016.
També estem decebuts, perquè 
l’autoproclamada transparència del 
Sr. Aparicio i el seu govern, torna a 
ser mentida. Mentre cada cop més 
municipis realitzen pressupostos 
participatius, els nostres es van votar 
en un ple extraordinari i per tant cap 
ciutadà va poder intervenir-hi.
A nosaltres ens van preguntar si 
volíem fer aportacions. És clar que 
sí! Però enviant-nos el document 
amb una setmana d’antelació i amb 
festius pel mig, sense poder entrar a 
l’Ajuntament, no es pot!
Amb tot, el que més ens interessa, o 
més aviat ens preocupa, és que no 
sabem com s’administren els nostres 
diners. Els veïns cada cop paguem 
més impostos (a tots ens toca pagar 
una nova pujada de l’IBI el mes de 
maig) i en canvi no ho veiem reflectit 
en més serveis ni més inversions. On 
van els nostres diners?
Diuen que el 2015 i el 2016 s’ha tancat 
amb superàvit i que per tant hi ha una 
bossa de diners que s’estan guardant. 
Per què? Creiem que s’ho volen gastar 
tot un any abans de les eleccions. 
Aquesta és la “nova política”.
Nosaltres diem que els veïns de 
Cervelló no vivim al poble un cop cada 
quatre anys, sinó durant tots els anys 
i per això diem no a uns pressupostos 
electoralistes i amagats!

Òscar
Vendrell
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