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Dijous 3 de març
A les 17.30 hores
• Hora del conte amb Sara Genovart.
 A la Sala Polivalent Biblioteca.
A les 20 hores
• Classe de dansa del ventre.
 A la Sala Polivalent Biblioteca.

Divendres 4 de març
A les 17.30 hores
• Taller de decoració de mones de
 Pasqua. A la Sala Polivalent Biblioteca.
A les 19 hores
• Taller de risoteràpia.
 A la Sala Polivalent Petita Ateneu.

5 i 6 de març
• Colònies d’hivern de l’esplai el 

Raconet. Sora.

Diumenge 6 de març
A les 10 hores
• Dones i esports: marxa i zumba.
 Ceraqua. En acabar, 

refrigeri saludable.
A les 18.30 hores
• Cinema del Dia de les Dones amb la 

projecció de la pel·lícula Sufragistes.
 A la Sala d’Actes de l’Ateneu.

Dilluns 7 de març
A les 18.30 hores
• Recital de cançons per a les dones a 

càrrec de Veus Amigues. A l’Ateneu.

Dimarts 8 de març
A les 19 hores
• Dia Internacional de les Dones. Pre-

sentació del llibre Diccionari inclu-
siu d’Isabel Belmonte. Sala Poliva-
lent Biblioteca.

Dimecres 9 de març
A les 19 hores
• Debat sobre la gestió del temps i fòrum
 sobre la pel·lícula Sufragistes amb
 joves. Sala de Plens de l’Ajuntament.
Dijous 10 de març
A les 19 hores
• Xerrada “Els castells de frontera” a 

càrrec d’Alfred Mauri. Sala Polivalent 
Biblioteca.

A les 19 hores
• Debat sobre la gestió del temps i 

fòrum sobre la pel·lícula Sufragistes 
amb l’Associació de Dones.

 A la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Divendres 11 de març
A les 18.30 hores
• Xerrada sobre els tipus d’oli amb 

degustació a càrrec de Miquel Picart,
 president de la Fundació Agrícola Olesana.
 A la Sala Polivalent Biblioteca. 
A les 19 hores
• Debat sobre la gestió del temps i fòrum 

sobre la pel·lícula Sufragistes amb gent 
gran. Sala de Plens de l’Ajuntament.

Dissabte 12 de març
A les 19 hores
• Teatre amb la companyia Donatreras.
 “Ricas, famosas y sofisticadas”.
 A la sala d’Actes de l’Ateneu.
A les 21 hores
• Sopar de les dones amb karaoke i ball.
 A la Sala d’Actes de l’Ateneu.

Dilluns 14 de març
A les 20.15 hores
• Sessió de relaxació organitzada 

per l’Associació de Dones. Sala 
Polivalent Petita Ateneu.

Dimarts 15 de març
De 9 a 11 hores
• Xerrada adreçada principalment a 

empreses, autònoms, comerç, pro-
fessionals “Quines son les respon-
sabilitats legals en cas d’accident 
d’un treballador de la teva empre-
sa.” Sala de Plens de l’Ajuntament.

Dimecres 16 de març
• Exposició “Mira que són bèsties!” 
 Exposició a les vitrines del vestíbul en 

record a Jordi Roig i mostra de libres 
i objectes de la col·lecció de Miquel 
Canals. Fins el 10 d’abril a la Biblioteca.

Dijous 17 de març
De 9 a 11 hores
• Xerrada adreçada principalment a em-

preses, autònoms, comerç, professio-
nals “Descobreix com interpretar una 
pòlissa de Responsabilitat Civil Patro-
nal o Creuada”. A la Sala de Plens. 

Divendres 18 de març
A les 18.30 hores
• Xerrada sobre els esports 

d’aventura amb José Ignacio 
Aparicio. Sala Polivalent Biblioteca.

Dissabte 19 de març
De 9 a 11 hores
• Xerrada adreçada principalment 

a empreses, autònoms, comerç, 
professionals “Com complir amb el 
RD171 de Coordinació d’Activitats 
Empresarials per evitar multes i 
sancions.” Sala de Plens.

Divendres 1 d’abril
A les 18.30 hores
• Presentació del llibre La moral 

immoral: una cuestión de ética 
española d’Ignacio Sánchez León

 A la Sala Polivalent Biblioteca. 

Diumenge 3 d’abril
A les 18.30 hores
• Caminada popular: la flor del cirerer.

Dilluns 4 d’abril
A les 18.30 hores
• Xerrada sobre educació emocional: 

una proposta de millora en la 
relació entre pares i fills, a càrrec 
dels pedagogs Carme Pau i Julio 
Altomonte. Sala Polivalent Biblioteca.

Dimecres 6 d’abril
A les 19 hores
• Tertúlia literària sobre Siete 

cuentos misóginos a càrrec de Joan 
Boher. Sala Polivalent Biblioteca. 

Dijous 7 d’abril
A les 17.30 hores
• Hora del conte amb Joan Lara 
 A la Sala Polivalent Biblioteca. 

Divendres 8 d’abril
A les 17.30 hores
• Taller de manualitats: punts de 

llibre. Sala Polivalent Biblioteca. 

Dimarts 12 d’abril
A les 17 hores
• Xerrada dels “Especialistes”, a 

càrrec de les joves esportistes Anna 
Borràs i Laia Herraiz.

 A la Sala Polivalent Biblioteca. 

Divendres 15 d’abril
A les 18 hores
• Land Art: hort de la Rambla.
 A la Rambla Tarradellas.

Dimarts 19 d’abril
A les 9 hores
• Xerrada adreçada a empreses, 

autònoms, comerç, professionals 
“Com complir amb el RD171 de 
Coordinació d’Activitats Empresarials 
per evitar multes i sancions”. Nivell 
1. Sala de Plens de l’Ajuntament.

Divendres 22 d’abril
A les 18.30 hores
• Xerrada sobre esports amb Miguel 

Àngel Franco, campió de muixing.
 A la Sala Polivalent Biblioteca.

Agenda

Podeu consultar els actes programats 
al municipi al web de l’Ajuntament 

www.cervello.cat



Cervelló...
¡Mejorarlo es cosa de todos y todas!

Todos y todas 
tenemos 

derecho a 
disfrutar de un 

Cervelló limpio 
y ordenado.

Cervelló... millorar-lo  
és cosa de tothom!

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

2016, un año lleno de actividades y decisiones importantes. Queremos hacer muchas cosas, y las queremos 
hacer bien. Por eso pondremos en funcionamiento todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance como 
administración local para garantizar un buen nivel de calidad de vida de nuestro entrono urbano, de nuestras 
plazas, jardines y calles. Porque todos y todas tenemos derecho a disfrutar de un Cervelló limpio y ordenado y 
es la obligación del Ayuntamiento que así sea. Por eso iniciamos el proceso de elaborar, con la ayuda de todos 
y todas, unas ordenanzas del civismo que tengan como finalidad el hacer reflexionar a este grupo de personas, 
afortunadamente pequeño y que, de forma insolidaria con sus vecinos y vecinas, realiza acciones incívicas al tirar 
la basura, al sacar a su animal de compañía, al circular con su vehículo, etc. 
Teniendo como eje principal de actuación el civismo, trabajaremos en paralelo para solucionar los problemas de 
mantenimiento de nuestros centros educativos, para conseguir una mejor movilidad con el proyecto de un carril 
bici hacia Molins de Rei, para tener una mayor seguridad en nuestras viviendas, colaborando nuestra policía con 
los Mossos d’Esquadra. En este sentido, se acaba de convocar la Junta de Seguridad Local donde se han analizado 
los datos de delitos y actuaciones en Cervelló a lo largo del año 2015. Los resultados son muy buenos, pero no nos 
podemos olvidar de los robos que hemos sufrido estos días en Cervelló y en la comarca, y que han reactivado la 
coordinación entre las fuerzas de seguridad y los controloes en nuestra población. 

2016, un any ple d’activitats i decisions importants. Volem fer moltes coses, 
i les volem fer bé. Per això posarem en funcionament tots els mecanismes 
que tenim al nostre abast com a administració local per garantir un bon 
nivell de qualitat de vida del nostre entorn urbà, de les nostres places, 
jardins i carrers. Perquè tots i totes tenim dret a gaudir d’un Cervelló net 
i ordenat i és l’obligació de l’Ajuntament que així sigui. Per això iniciem el 
procés d’elaborar, amb l’ajuda de tots i totes, unes ordenances del civisme 
que tinguin com a finalitat el fer reflexionar a aquest grup de persones, 
afortunadament petit i que, de forma insolidària amb els seus veïns i 
veïnes, realitza accions incíviques en tirar les escombraries, en treure al 
seu animal de companyia, en circular amb el seu vehicle, etc. 
Tenint com a eix principal d’actuació el civisme, treballarem en paral·lel per 
solucionar els problemes de manteniment dels nostres centres educatius, 
per aconseguir una millor mobilitat amb el projecte d’un carril bici cap a 
Molins de Rei, per tenir una major seguretat en els nostres habitatges, 
col·laborant la nostra policia amb els Mossos d’Esquadra.
En aquest sentit tot just s’ha convocat la Junta de Seguretat Local on s’han 
analitzat totes les dades de delictes i actuacions a Cervelló al llarg de l’any 
2015. Els resultats són molt bons, però no podem oblidar els robatoris que 
hem patit aquests dies a Cervelló i a la comarca, i que han reactivat la 
coordinació entre les forces de seguretat i els controls a la nostra població. 

L’alcalde
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Tots i totes tenim dret a gaudir 
d’un Cervelló net i endreçat.



Cervelló va acollir una trobada entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
els alcaldes dels municipis del mateix 
Cervelló, Corbera, La Palma de Cervelló, 
Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Molins de 
Rei, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles 
i Vallirana. A la reunió es va tractar la 
possibilitat de mancomunar serveis entre 
diferents municipis i el treball que hem 
de fer conjuntament per poder-nos acollir 
a ajudes de la Unió Europea. Les futures 
ajudes de la Unió impliquen treballar 
projectes conjunts que puguin beneficiar 
a territoris amplis i que solucionin 
problemes supramunicipals.
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L’alcalde, José Ignacio Aparicio, dóna la benvinguda als alcaldes 
dels pobles veïns i al president del Consell Comarcal

El civisme és aquell conjunt d’actituds 
indispensables per garantir una bona 
convivència als espais que habitualment 
compartim com a membres d’una 
mateixa comunitat. Sota aquesta 
premissa l’Ajuntament de Cervelló ha 
iniciat un ambiciós projecte per tal que 
el civisme sigui l’eix del poble en els 
propers mesos. 

Ens hem de conscienciar:
el poble és de tothom

El vehicle per aconseguir-ho serà la 
confecció de l’Ordenança del Civisme, 
que sota valors com la tolerància o el 
bé comú, també es manifestarà tant en 
projectes educatius com socials amb 
un denominador comú: promoure la 
responsabilitat ciutadana en els afers 
públics, sense oblidar el paper pedagògic 
dels adults i de les famílies en la transmissió 
d’aquests valors. L’Ordenança buscarà el 
benestar col·lectiu i, si escau, sancionarà 
les actituds incíviques, negligents i 
irresponsables que deterioren la qualitat 
de vida de tots plegats.
Aquesta Ordenança es vol elaborar amb 
la implicació de tots els agents socials del 
municipi, institucions i entitats, per tal que 
esdevingui el conjunt de drets i deures 

que han de ser imprescindibles per viure 
en comunitat potenciant actituds com 
el respecte, la tolerància, la solidaritat, 
l’educació, la sensibilització, la cultura, la 
urbanitat, el progrés i l’amabilitat.
La futura Ordenança actualitzarà en 
un sol text tota la normativa municipal 
relativa, d’una o altra manera, a les 
relacions, actituds i actuacions ciutadanes 
en la via i espais públics i posarà al dia 
les actuals Ordenances de Policia i Bon 
Govern aprovades l’any 1994.

La majoria ja fa les coses bé.
Ensenyem a la minoria a fer-ho bé.

El treball engegat des de l’Ajuntament 
parteix de diversos principis: implicar 
la ciutadania en el civisme actiu i en el 
bon funcionament dels serveis públics 
i en la conservació i el respecte dels 
espais comuns, incentivar i reforçar 
les relacions interpersonals mitjançant 
campanyes, activitats i espais de 
relació, i promoure el coneixement i 
el compliment de les ordenances que 
faciliten la convivència en diferents 
àmbits de la vida ciutadana. Tot plegat 
per acabar firmant un gran pacte pel 
civisme que cerqui la col·laboració i el 
compromís de tothom.

Compromís amb el civisme

Trobada del Consell Comarcal i 
alcaldes del Baix a Cervelló 

L’elaboració de la nova ordenança del civisme volposar l’accent en 
la contaminació visual (grafits i publicitat no autoritzada), residus 
(mal ús dels contenidors i mobles al carrer) i vol vetllar per la bona 
convivència amb els animals de companyia.



41,06%

7,20%

37,61%

1,98%

10,25%

1,90%

a DESPESES DE PERSONAL
(sous i Seguretat Social d’empleats públics i 
càrrecs electes, formació i fons social)

a PASSIUS FINANCERS
(amortitzacions i pagaments de crèdits)

a BÉNS CORRENTS I SERVEIS
(despeses per al funcionament ordinari)

a INVERSIONS REALS
(inversions amb recursos propis)

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

a DESPESES FINANCERES
(pagament d’interessos)

On van els diners

Pressupost
2016

És un pressupost equilibrat, molt contingut i força auster que ha 
de permetre seguir obtenint la sostenibilitat financera a mitjà i 
llarg termini per finançar compromisos de despesa presents i 
futurs dintre dels límits de dèficit, deute públic i morositat de 
deute comercial que garanteixi el benestar de la ciutadania, al 
mateix temps que es dóna compliment a la normativa del Pla 
d’Ajustament aprovat l’any 2012 i que continua vigent.

El pressupost és el document més important de l’any, ja que 
preveu els ingressos i en què s’invertiran. L’Ajuntament de 
Cervelló els va aprovar al ple ordinari de gener amb els vots a 
favor de M’Estimo Cervelló-PSC, Cervelló ara sí es pot i C’s. Van 
votar en contra ERC i CiU. Per primera vegada en molts anys 
es van aprovar els pressupostos en un ple ordinari i a principis 
d’any. Prèviament es van penjar al web de l’Ajuntament perquè 
veïns i veïnes poguessin consultar-los o fer aportacions.

C’s ha estat l’únic grup de l’oposició que ha fet aportacions 
al pressupost. S’estudiarà un sistema de seguretat amb la 
possibilitat d’implantació de càmeres per al control de vehicles.

IMPOR TOTAL

MILIONS
EUROS

903
EUROS
PER HABITANT

7,99

Què és el Pla 
d’Ajustament?

Apunts del
pressupost de 2016

És un pla estatal impulsat pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per aconseguir finançament 
extern i poder satisfer les factures 
pendents amb els proveïdors. A 
Cervelló s’han aprovat dos plans els 
anys 2012 i 2013 i estaran vigents 
fins al 2022. Això comporta fer front 
aquest any a 344.000 euros.

Reducció de les retribucions de l’equip de 
govern en un 23,97% respecte del 2015

i increment en Seguretat Ciutadana i Civisme. 

Increment en manteniment de parcs i jardins 
per afrontar una nova licitació que

contempli la realitat del municipi.

Rebaixa de més de 70.000 euros en 
temes d’Alcaldia i Comunicació respecte 

del pressupost executat el 2015. 

Increment en un 69,33% en el 
Servei d’Atenció Domiciliària.

D’on vénen els diners
59,66%

27,57%

0,15%

10,48%

0,59%

1,55%

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

de TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(subvencions d’altres administacions)

d’INGRESSOS PATRIMONIALS
(cànon de serveis amb concessió, com zona blava, tanatori, 
xarxa d’aigua, escola bressol...)

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

d’IMPOSTOS INDIRECTES
(llicències d’obres)

de TRANSFERÈNCIA DE CAPITALS
(aportacions d’entitats supramunicipals)

cervelló informació 5



Aquestes setmanes s’han fet 
actuacions de desbrossament de 

les franges de seguretat a la zona 
nord del municipi, concretament 

a les urbanitzacions de Can 
Paulet, Puigmontmany-Can 

Rafel, Costa de la Perdiu, Can 
Roig i Les Rovires. També s’ha 

fet una neteja de l’entorn de la 
deixalleria municipal. Ara s’ha 

demanat pressupost per afrontar 
la neteja, abans de la primavera, 
de la resta d’urbanitzacions. Des 
de l’Ajuntament s’han de buscar 

solucions perquè es pugui fer 
aquestes neteges, almenys, dues 

vegades l’any.

El futur parc pretén recuperar la riera i tots els seus accessos per fer més 
permeable el trànsit de les persones entre les zones urbanes i els espais 

naturals del municipi. Es tracta, en definitiva, de viure de cara al bosc i que 
tothom pugui gaudir dels indrets de gran valor ecològic de què disposa Cervelló.

Pròximament es podrà obrir el parc de Can Castany i gaudir 
d’aquest espai d’esbarjo. L’Ajuntament ha arribat a un acord 
amb Endesa, que ha canviat el traçat de la xarxa de mitja tensió 
que travessava el parc, de forma que s’ha desplaçat el cablejat 
i s’han canviat els suports de fusta de les línies elèctriques que 
no complien la normativa actual. Ara s’ha de condicionar l’espai, 
que s’havia deteriorat després de tants anys d’abandonament 
i els veïns i veïnes podran passejar pel nou espai que hem 
guanyat i recuperat.

L’alcalde, José Ignacio Aparicio, 
va mostrar al director de 
Serveis d’Espai Públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Xavier 
Segura, la zona de la riera de 
Cervelló on hi ha la previsió de fer 
un gran parc central d’unes 30 
hectàrees entre el nucli urbà i la 
variant B-20. 

A la visita també van estar 
presents tècnics municipals i 
de l’Àrea Metropolitana que van 
explorar conjuntament, sobre el 
terreny, les possibilitats que ofereix 
la zona. 

D’aquesta manera continua 
en marxa el gran projecte de 
creació d’un gran espai verd que 
desenvoluparà diverses actuacions 
de recuperació i restauració 
d’espais naturals com les mines, 
les  fonts de Flàvia i de la Resclosa, 
el condicionament i millora de 
rutes i camins de muntanya i, 
sobretot, la connexió entre el nucli 
urbà i les zones naturals del nostre 
entorn.

Ajuntament 
i Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona 
estudien les 
possibilitats del 
gran parc de 
Cervelló

Aviat gaudirem del 
parc de Can Castany

La neteja de franges, una prioritat

La passejada va ser profitosa, tot i que tothom 
va acabar amb els peus una mica mullats. 
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La cadena que hi havia al carrer 
Llobregat, de Torre Vileta, que impedia 
l’aparcament dissuasiu, ha estat 
desplaçada per tal de facilitar l’accés 
als vianants a la parada de l’autobús 
de la carretera. Prèviament s’ha pintat 
un pas de vianants i vàries places 
d`’aparcament i s’ha obert el guarda 
rail per tal que els veïns que vulguin fer 
servir el transport públic, ho facin de 
forma còmoda i segura.

Agafar el transport 
públic, més fàcil

Signat el conveni de la Bòbila, un pas més 
cap a la construcció de l’edifici de l’institut

Millores en l’aigua a
Can Rafel i Costa de la Perdiu

Les obres per substituir el dipòsit d’aigua de la zona de 
Puigmontmany-Can Rafel que es van iniciar el passat 7 

de gener estan pràcticament enllestides. Els primers dies 
es va procedir a l’excavació dels carrers per determinar 
per on passaven els diferents serveis i en les darreres 

setmanes s’han col·locat els tubs que han de fer 
possible la canalització de l’aigua potable que arribarà 
als habitatges. Ara l’única cosa que queda pendent és 
treure el dipòsit d’aigua de la zona, per la qual cosa el 

subministrament d’aigua es podria veure afectat de 
forma puntual i l’Ajuntament, a través de l’empresa 

SOREA informarà els veïns en cas que s’hagi de fer algun 
tall del servei. D’altra banda ja han finalitzat les obres 

de millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable a 
la urbanització Costa de la Perdiu amb la instal·lació 

d’una canonada d’aigua que eliminarà les incidències 
que acostumaven a patir els habitants de la zona amb el 

subministrament d’aigua.

El conveni concreta i estableix els criteris per a la futura 
ordenació del sector de manera que es garanteix l’obtenció 
dels sòls destinats a equipament públic en el termini de 
temps més curt possible, tot incorporant prescripcions que 
modifiquen el document inicialment aprovat per al seu 
canvi d’ús d’industrial a residencial. El conveni, que es va 
subscriure en data 26 de gener de 2016, contempla que els 
terrenys passaran a ser residencials i que les cessions per 
equipaments es dedicaran a l’ampliació de l’escola Nova i 
a la construcció de l’edifici de l’institut. La previsió és que 
al mes de març s’aprovi provisionalment el projecte i es 
traslladi a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per 
tal que es signi el conveni de cessió dels terrenys, primer a 
l’Ajuntament i després a la Generalitat, abans de final d’any. 
El projecte de la Bòbila incorpora més zona verda pública, 
millora la mobilitat, redueix l’àrea comercial i preveu la 
creació d’una petita zona hotelera.

L’Ajuntament de Cervelló, sense cap vot en contra, va aprovar 
definitivament en la sessió plenària del passat 27 de gener 
el contingut del conveni urbanístic que recull les noves 
proposicions formulades per l’equip de govern actual en l’àmbit 
del sector del Pla Especial número 8 la Bòbila.

Signatura del conveni entre l’Ajuntament 
i el representat dels propietaris.



La  màgia del Nadal va envoltar el municipi durant uns dies entranyables 

que van començar amb la Fira de Nadal i van culminar amb la Cavalcada 

de Reis. Han estat moments especials per compartir amb la família i els 

amics,  per recordar tradicions, per gaudir de les arts i per fer poble.

Un dels actes més multitudinaris va ser la rebuda a l’Ateneu del Pare Noel i els seus entremaliats elfs.Un bon desig per penjar a l’arbre: que els nostres somnis es facin realitat.

Un Nadal per recordar

Les Corals Diana i Veus Amigues no podien faltar en el concert 
de Nadal que va acollir l’església de Sant Esteve, que també 
va ser l’escenari d’un ball dels nostres gegants, el Guillem i 
l’Elvira. D’aquesta manera també han donat la seva particular 
benvinguda a Cervelló al nou rector, Mossèn Francesc Tirado, 
que està al front de la Parròquia des de l’octubre passat.

Els Pastorets de Cervelló ens van oferir la seva 

particular versió del clàssic nadalenc.
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Els joves músics de l’Aula de Música van escalfar l’ambient a la plaça de la Biblioteca.



Més de 2.000 butlletes participants en el sorteig de la 
campanya Comerç local, el millor regal per optar als 
185 obsequis que s’han repartit. A la foto, moments 
abans d’obrir les capses que van aportar els 85 
comerços participants amb els vals dels seus clients.

Melcior, Gaspar i Baltasar...i centenars de nens disposats 
a fer les seves  peticions... Els reis es van trobar amb un 
pessebre vivent davant l’església de Sant Esteve.
El pessebre no vivent es podia visitar dins del temple. 

Milers de participants a 
la campanya de comerç 
local del Nadal
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Los puretas del Caribe La Bacanal de Poseidón

Tenim cua per ratóEls Titans de GelLa Venècia de Cervelló

Festa a l’estany

3a Millor comparsa local Millor comparsa local

amb ganes de marxa...vinguts del fred intens...Famílies de colors...

Premi a la millor carrosa
2n Premi comparsa local
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Aprendiz de brujo

EnchufadosTierra de dragones

la màgia dels bruixots...

energia total...Millor comparsa de fora MILLOR ESTABLIMENT COMERCIAL

premi DISFRESSA individual

Gresca i xerinola
al Carnaval de Cervelló

carnaval infantil

El cercavila del Carnaval infantil de dissabte 6 de febrer i la rua del Gran
Carnaval del 13 de febrer van omplir de color i festa els carrers del poble.
El cercavila dels petits, acompanyat amb els gegants, música i grans globus
va arribar fins l’Ateneu, on es va fer un ball, es van donar els premis a les
millors disfresses i vam poder tastar una bona xocolata.
La rua va desfilar pel carrer Major i va finalitzar al pavelló Xavier Ballber,
on es van fer les exhibicions dels balls, es van lliurar els premis a la participació i es 
va conèixer el palmarès del concurs. També es va fer el sopar de germanor amb les 
comparses per finalitzar amb el ball amb versions dels anys vuitanta.



Caminar és saludable i tot un plaer per als ulls el fet 
de poder contemplar tants i tants racons del nostre 
territori. A més, és una gran oportunitat de conèixer 
gent i mantenir nets, entre tots i totes, els camins 
i corriols pels quals passem. La conscienciació 
de conservar i millorar el nostre espai és molt 
important, sobretot si tenim infants al nostre 
costat, ja que les futures generacions hi han de 
créixer amb bons hàbits cívics.

Les caminades populars han 
estat molt presents en l’agenda 

del mes de gener al municipi, un 
esdeveniment que uneix l’activitat 

física amb el coneixement del 
nostre patrimoni i medi natural. El 

dia 10 tenia com a protagonistes 
les fonts naturals que proliferen 

en les nostres muntanyes, com la 
de l’Hort de Can Pi, la del Roure 
i la de l’Avellaner, en una sortida 

organitzada pel grup Gaudim 
Cervelló, l’Associació de Veïns 

i el Grup de Recerca, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Cervelló. I el dia 24 va ser el torn 
del Puig d’Agulles, el cim més alt 
de Cervelló que, malgrat la boira, 
va permetre els caminants veure 

el paisatge de la Serralada de 
l’Ordal, visitar la Creu de Terme i 

el monument al bicentenari de la 
Batalla de l’Ordal i la Guerra del 

Francès i, fins i tot, acostar-se fins 
al viaducte del Lledoner.

Cervelló Solidari va celebrar el tradicional 
festival anual el passat 16 de gener a l’Ateneu, 
que es va omplir per gaudir de l’espectacle 
i, alhora, col·laborar amb aquesta entitat 
solidària. El públic va gaudir de les actuacions 
musicals i artístiques de diverses entitats i 
particulars del municipi, com el Casal dels Avis, 
la Coral Diana, Som-hi-li, l’Aula de música i els 
alumnes de l’escola de ball Marcos i Antònia.
A la mitja part el públic va poder tastar 
pastissos elaborats per l’Associació de Dones, 
que van voler col·laborar amb aquesta entitat, 
Cervelló Solidari, que treballa i ho dóna tot per 
a la gent que més ho necessita.

Festival Cervelló Solidari

Caminades pels entorns 
naturals de Cervelló
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Amb motiu del Dia mundial contra el càncer el passat 4 de 
febrer, l’Ajuntament de Cervelló va organitzar una xerrada. La 
regidora, Isabel Belmonte va presentar a Santiago Diaz-Moralli, 
doctor en Biomedicina i especialista en metabolisme i càncer. 
Durant la jornada també es van repartir llaços i es va col·locar 
una pancarta a l’Ajuntament per recordar les víctimes d’aquesta 
malaltia que afecta moltíssima gent a tot el món i de la qual 
cada vegada se sap més gràcies a l’esforç de tothom.

L’alcalde, José Ignacio Aparicio, i la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals, 
Conxita Sánchez, van signar un conveni de col·laboració per donar suport genèric 

als estudis i activitats culturals del Centre al Baix Llobregat. El Centre està 
preparant un Congrés, que tindrà lloc al juny de 2016, i que s’articularà al voltant 

de la identitat, la cultura i coneixement; el compromís, la cohesió social i la 
dinamització econòmica; i l’entorn i la gestió del territori.

Els col·leccionistes de plaques de cava van celebrar la seva 
trobada anual a la plaça de la Biblioteca. Es van poder veure 
mostres de plaques de diverses col·leccions particulars i els 
afeccionats van poder intercanviar el seu material.

cervelló informació 13

Si hi ha un col·lectiu en el municipi que 
és prolífic a l’hora d’organitzar activitats 
és, sens dubte, el Casal d’Avis municipal 
Josep Tarradellas. La gent gran va encetar 
l’any amb un “xou” a l’Ateneu el passat 23 
de gener que ens va fer passar una bona 
estona amb cançons, ball i bon humor.

“Xou” del Casal

Festival Cervelló Solidari

Els col·leccionistes van 
omplir la plaça de la 
Biblioteca

Xerrada amb motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer

La Germandat de Sant Sebastià va 
celebrar el passat 24 de gener la festa 
de l’entitat amb motiu de l’onomàstica 
del seu patró. Una missa honorífica, 
tallers infantils i un vermut popular van 
omplir el matí d’activitats organitzades 
per aquesta entitat que porta 155 anys 
arrelada a Cervelló.

Festa de la 
Germandat de 
Sant Sebastià



72 superlectors van participar en 
el concurs que va organitzar la 
Biblioteca l’any 2015. Els petits 
lectors tenen d’1 a 10 anys i, 
majoritàriament, han estat de 
l’Escola Santa Maria de Cervelló 
i de l’Escola Nova. Entre els dos 

centres han aportat el 58% dels 
lectors. Tothom es va emportar 
el seu diploma, tot i que el millor 
premi és llegir i aprendre. En 
total s’han llegit 1.355 llibres. Tot 
va finalitzar amb una gran festa 
amenitzada pel “xef” Moi Aznar.

Concurs Superlectors

Enguany, al mes de desembre, la nostra Biblioteca farà 10 anys. El 9è aniversari 
va servir per retre homenatge a l’advocat, escriptor i poeta català Manel Rovira 
i Serra coincidint amb els 150 anys del seu naixement, i per oferir una xerrada 
sobre el teatre a Cervelló a principis del segle XX de la mà d’Antoni Monforte. 
El projecte estrella per al 10è aniversari i que s’allargarà els mesos vinents és 
Wiki Takes Cervelló, una iniciativa impulsada amb l’objectiu de crear un arxiu 
d’imatges lliures del municipi i poder utilitzar-les en diferents projectes com la 
Viquipèdia. Amb la col·laboració tots els ciutadans i ciutadanes es vol aconseguir 
tenir tot l’inventari del Patrimoni Arquitectònic local en fotografies que es facin 
durant aquest any 2016.

10 anys de la Biblioteca
educant i treballant pel poble

La Biblioteca també s’ha sumat a la 
programació trimestral “De l’hort a la 
biblioteca”, juntament amb dotze municipis 
més de la comarca, per tal de donar a 
conèixer els productes de proximitat i 
de temporada del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i fomentar una vida i una 
dieta més saludables. A Cervelló s’han 
programat diverses activitats, com un 
taller sobre com crear el teu propi hort 
urbà, una xerrada amb degustació d’olis, 
una caminada conjunta amb el Grup de 
Recerca per veure la flor del cirerer en 
els nostres camps i una mostra de Land 
Art sobre escultures fetes amb diversos 
materials de la terra.

Les xerrades de 2016 són sobre esports.
A la imatge nostra gran esportista Sílvia Elvira.
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Les instal·lacions de la Secció de l’Institut de 
Cervelló es veuran ampliades d’aquí a uns mesos 
amb la col·locació d’un nou mòdul que s’ubicarà 
entre el quart i el cinquè actuals cap a la part 
de la Bòbila. El nou mòdul, que serà el vuitè, 
albergarà dues aules de grup grans, pels grups 
més nombrosos, i dos despatxos per professors i 
per fer entrevistes. Segons fonts de la direcció del 
centre, aquesta ampliació respon a la “previsió de 
creixement progressiu que estem experimentant 
en la població”. Això comportarà una redistribució 
d’altres espais del centre per adaptar-lo a les 
necessitats educatives.

El pròxim 18 de març tindrà lloc la següent assemblea d’estudiants 
de la Secció d’Institut de Cervelló al Centre Cívic l’Ateneu. A les 
assemblees que s’han fet durant aquest curs, celebrades al pavelló 
poliesportiu, es va tractar el tema de la neteja del pati i el projecte 
del nou institut a la zona de la Bòbila, a més de debatre sobre la 
situació dels refugiats de la guerra. Les assemblees d’alumnes a 
l’institut se celebren des de fa 3 anys i congreguen als més de 
250 alumnes matriculats per tractar temes propis del centre i 
d‘altres de caràcter transversal, juntament amb els professors i 
possibles convidats externs. Pel director, Josep Claret, “es tracta 
de la culminació del programa iniciat aquest any de participació 
de l’alumnat amb l’objectiu de millorar la vida del centre i la 
convivència, que es basa en una piràmide que s’inicia amb una 
assemblea d’un primer nivell, un consell de primer nivell, un consell 
de delegats i finalitza amb l’assemblea general”. L’experiència està 
inspirada en les assemblees diàries que fan els joves danesos amb 
qui l’institut manté intercanvis però amb una periodicitat mensual.

Ampliació de l’institut 
per al curs vinent

Consell Escolar Municipal de Cervelló, espai de coordinació

Les assemblees de l’institut,
un bon exemple de participació

El Consell Escolar Municipal de Cervelló és un 
organisme de consulta i participació del sector 
educatiu del poble per tal de fomentar una millor 
qualitat educativa i coordinar les prioritats en els 
programes i actuacions municipals. Es va reunir 
l’11 de febrer i es van tractar, entre altres temes, 
el calendari conjunt per a aquest curs, l’elaboració 
d’un Pla Educatiu de Cervelló, a més de crear una 
comissió per tractar protocols d’emergència i de 
retard en la recollida d’alumnes. També es va 
informar sobre el manteniment dels equipaments, 
les beques i ajudes per a aquest curs i el projecte 
de patis oberts en horari extraescolar.

Des de fa unes setmanes ja funciona 
la nova climatització que s’ha instal·lat 
a l’escola bressol Municipal per tal de 
garantir les millores condicions de confort 
dels seus petits usuaris. Concretament 
s’han col·locats dos aparells nous en 
dues de les sales complementàries 
respectivament, que serviran per oferir 
tant aire calent com fred adaptant-los a les 
necessitats meteorològiques. 

Nous climatitzadors 
per a l’escola bressol



La Junta Local de Seguretat de Cervelló 
es va reunir el 24 de febrer per avaluar la 
seguretat actual del municipi i per analitzar 
les dades de l’any 2015. Darrerament hi 
ha hagut robatoris a Cervelló i diferents 
pobles del nostre entorn. Policia Local, 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil, de 
forma coordinada, han augmentat els 
controls i estan fent un seguiment acurat 
de la situació.
Les dades de 2015 apunten que Cervelló és 
un municipi segur, amb una taxa de delictes 
del 29,15 per mil habitants, quan aquesta 
mateixa taxa a la zona de Barcelona és de 
107,18, a la zona de Girona és de 60,37 o al 
camp de Tarragona de 69,76.
Els delictes van baixar un 6,4% el 2015 
respecte a 2014, tot i l’onada de robatoris 
que  va haver-hi al desembre a tota la 
comarca. Això no suposa que s’ha d’abaixar 
la guàrdia. Al contrari, s’ha de seguir 
treballant per continuar tenint un poble 
tranquil i segur.

Cervelló té una 
taxa de delictes 
molt inferior a 
la mitjana de 
Catalunya

La Junta Local de Seguretat va avaluar les dades 
de delictes del municipi al llarg de 2015
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Vicenta Armengol, filla de Jaume Armengol i de Rosa 
Armengol, va néixer el 19 de febrer de 1909. El seu pare va 
ser alcalde de Cervelló (1939-1940). Un grup de familiars 
es van apropar per felicitar-la en el seu aniversari. Vicenta 
ens va rebre amb alegria, vitalitat i moltes ganes de menjar 
els bombons que se li van portar. Va quedar molt pensativa 
amb la foto que se li va regalar del Cervelló de principis 
del segle passat i va llegir perfectament la partida de 
naixement i de la seva boda amb què li van obsequiar els 
seus familiars. Vicenta va recitar alguns poemes i cançons. 
Estarem molt contents de poder celebrar molts més 
aniversaris amb una persona que mostra tanta sensibilitat i 
entusiasme amb els seus 107 anys d’història viva.

La nostra veïna de Cervelló, Vicenta Armengol,
celebra 107 anys
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Els alumnes de 5è i 6è de l’Escola Nova continuen durant aquest curs amb 
l’activitat de ràdio, que desenvolupen tant a la mateixa escola en un petit estudi 
com a les instal·lacions de Ràdio Cervelló. Els futurs periodistes preparen els 
guions, les notícies que locuten i els temes que volen tractar a l’escola i després 
es col·loquen davant els micròfons de l’emissora municipal com autèntics 
professionals del mitjà i enregistren els programes un cop al mes. 

D’altra banda l’escola també ha posat 
en marxa l’activitat d’escalada amb 
la construcció d’un petit rocòdrom en 
una de les parets del pati. Cada dia, 
a l’hora del pati o durant el descans 
del migdia, un grup hi té accés per 
practicar. El rocòdrom ha estat 
batejat com a “pou de glaç”
en  record de les últimes colònies
dels nens i nenes que aquest curs 
estan a cicle superior.

L’Ajuntament de Cervelló ha signat un conveni amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per adherir-se a la Red de Ciudades por la Bicicleta, una associació 
composta per entitats locals que té per objecte la generació d’una dinàmica entre 
les ciutats espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i  desenvolupar 
la circulació dels ciclistes, especialment en el medi urbà. Una de les eines de la 
Red és el Biciregistro, un registre creat per dissuadir del robatori i facilitar el 
retorn al propietari en cas que s’arribi a produir, ja que les bicicletes s’identifiquen 
amb uns adhesius que proporciona l’Ajuntament un cop formalitzada l’alta en el 
registre a través del web www.biciregistro.es. Si la bicicleta es perd o es roba i 
la troba la policia es contacta amb el propietari per retornar-la.

Registra la teva bici, per seguretat

Els alumnes de l’Escola Nova es 
converteixen en periodistes per un dia

Amb la posada en marxa del 
compte de twitter de l’Escola 
Santa Maria, el centre educatiu 
està completant una de les bases 
del seu projecte educatiu: la 
comunicació que es realitza des 
de l’escola sobre les activitats 
diàries. El twitter se suma així 
a la consolidació de la pàgina 
web com a via de comunicació 
entre professors, pares i alumnes, 
ja que, segons fonts de la 
direcció del centre “tot el que 
fem a l’escola ho comuniquem 
mitjançant les nostres xarxes 
socials”. Podeu consultar el web 
escolasantamariacervello.cat i el 
compte de twitter 
@ESMCervello, que ja té 121 
seguidors,  a través del qual 
l’escola convida a tothom a que 
us feu seguidors i poder conèixer 
de primera mà les activitats més 
destacades de cada dia.

Comunicació 
diària de l’Escola 
Santa Maria de 
Cervelló a través 
de Twitter
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La Núria Lage té 20 anys i practica el ciclisme 
des que en tenia 8 mimetitzada per la tradició 
familiar, ja que el pare i els germans corrien 
en bici i ella va acabar canviant els patins per 
les dues rodes. Combina els seus estudis de 
Publicitat i RRPP amb la passió per l’esport 
que desenvolupa integrada en el Sant Boi Club 
Ciclista. Apartada en diverses ocasions per 
lesions provocades per caigudes importants, 
ha recorregut la geografia catalana i espanyola 
a cop de pedal participant en campionats 
nacionals. L’any 2010 va ser subcampiona 
d’Espanya de contrarellotge per equips amb 
la selecció catalana en el Campionat celebrat 
a Càceres. Del 2010 al 2012 va formar part 
de l’equip femení Regne de Navarra i es 
desplaçava al nord cada cap de setmana per 
entrenar. L’any 2013 es va seleccionar pel 
Campionat d’Espanya a Cantàbria quedant en 
17a posició, la mateixa que al III Trofeu Govern 
de la Rioja. El 2015 es va incorporar al Sant 
Boi, esdevenint l’única noia en un equip de 28 
nois. Fins i tot es va atrevir amb la modalitat 
de pinyó fixe i es va classificar per la final 
a Londres. A l’agost passat va competir 
a títol individual en el Torneig Euskaldun 
del País Basc, on només corren noies, 
fent també un bon paper. Ara prepara 
la pretemporada entrenant sota les 
indicacions del seu club i utilitzant les 
instal·lacions esportives municipals de 

cara a començar a competir de nou el 
darrer trimestre de l’any. 
 
L’Anna Borràs, estudiants de 3r d’ES0 de 
l’institut, practica l’esquí alpí amb el May 
Luengo Esquí Club i s’ha classificat com a 
representant de Catalunya als campionats 
d’Espanya.
És de les poques que no estan tecnificades 
i que han aconseguit classificar-se. El 
palmarès de l’Anna 
comença a recollir 
títols importants: en 
la primera cursa de 
Campionats d’Espanya 
ha fet podi, 3a en la 
modalitat de gegant, 
i està entre les 10 
primeres d’Espanya, la 
qual cosa li ha donat 
accés directe a la segona 
fase dels campionats 
d’Espanya. Gràcies a 
l’acord amb l’Ajuntament 
de Cervelló, l’Anna està 

entrenant a les instal·lacions de Ceraqua al 
municipi i amb el Club de Bàsquet, el que ha 
facilitat que estigui en forma físicament per 
tal de poder competir amb noies que estan 
tecnificades i que entrenen cada dia. El seu 
club té com a política aprofitar al màxim la 
càrrega d’entrenament d’esquí en caps de 
setmana i festius escolars i fent la preparació 
física en el municipi. Cervelló és el primer 
poble que va facilitar a l’Anna Borràs que fos 
així i els resultats són més que satisfactoris, 
ja que altres municipis l’han agafat com a 
exemple. 
 
Amb 13 anys el Roger Mota, estudiant de 2n 
d’ESO a l’institut de Cervelló, practica des del 
setembre de 2014 un d’aquells esports que es 
poden considerar “estranys” en aquestes edats: 
el tir olímpic amb carabina, després d’haver fet 
un tast amb altres esports més majoritaris com 
el futbol sala quan era més petit, i alternant-
lo amb l’escalada com una afició més. Membre 
del Club Esportiu Barcelona, considerat el més 
important de Catalunya i una de les fonts 
que nodreix la Federació Catalana, recordarà 
l’any 2015 per la gran quantitat de títols 
assolits: campió de Catalunya de Tir Olímpic 
amb carabina categoria infantil masculina en 
la categoria de tres posicions, campió de la 
copa Princesa d’Astúries amb tres posicions 
i subcampió en carabina d’aire comprimit, 
i subcampió del Campionat d’Espanya de 
carabina aire comprimit tres posicions celebrat 
a La Rioja al novembre. Li espera un estiu 
mogut, ja que s’està preparant per participar 
en el proper campionat de Catalunya, al juliol 
tornarà a competir a Oviedo per la copa, i 
al novembre es presentarà al Campionat 
d’Espanya que se celebrarà a Granada.

Quan l’esforç té recompensa...
Els tres són molt joves, 

practiquen esports 
individuals, aconsegueixen 

èxits en les seves 
modalitats i porten el 

nom de Cervelló per tot el 
país. Sense cap dubte, el 
municipi està esdevenint 

una bona pedrera 
d’esportistes amb una 

prometedora progressió 
que faran parlar molt en 
un futur no molt llunyà.

cervelló informació
Anna Borràs

Núria Lage

Roger Mota



Cervelló va acollir el passat 30 de gener la segona jornada del Campionat 
de Catalunya d’Edats del Baix Llobregat de la Federació Catalana d’Escacs 
amb una gran afluència de participants, ja que es van habilitar 123 taulers a 
la sala d’Actes de l’Ateneu. El Club Escacs Cervelló ha presentat 5 infants en 
aquest campionat, 3 en la categoria sub14, l’Hugo, el Servand i l’Aitana, un 
en la sub10, el Nil, i el més petit, l’Àlex, a la sub8 (a les fotos inferiors). Les 
fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats 2016 s’han desenvolupat 
en quatre localitats diferents de la comarca del Baix Llobregat, prèviament 
escollides per la junta directiva de l’Associació de Clubs d’Escacs. Les altres 
seus han estat Pallejà, Sant Feliu de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 
Al campionat han participat jugadors i jugadores de diversos clubs de 
la comarca del Baix Llobregat, inclosos els escolars no federats als que 
s’habilita una llicència especial per poder fer-ho.

Més de 300 persones van 
participar en la Cervelló Night 
Trail, la cursa-caminada celebrada 
el passat 29 de desembre per 
acomiadar l’any fent esport. Vestits 
amb samarreta i barret de Pare Noel, els més petits 
van caminar fins a la carretera de Santa Maria i els més 
agosarats es van endinsar dins de les nostres muntanyes 
per fer un circuit de 10 quilòmetres acompanyats només per 
la llum de la lluna i dels frontals.

Una cursa nocturna
per acomiadar 
l’any fent esport

Campionat de Catalunya
d’escacs a Cervelló
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Amb la presència de jugadors, 
entrenadors i equip tècnic, 
es van presentar els equips 
de bàsquet de la localitat el 
passat 24 de gener en un 
acte al pavelló poliesportiu 
Xavier Ballber. Per aquesta 
temporada l’Associació  
esportiva MVP Cervelló 
presenta jugadors en diverses 
categories, des de pre-mini 
fins a sèniors masculí i femení, 
a més dels participants en 
l’escola de bàsquet per a 
escolars.

L’empresa de Cervelló JVO Racing ha tornat a participar en el Ral·li 
Dakar d’enguany formant equip amb Pont Grup i Yamaha Motor 
España i auspiciant el jove pilot Marc Solà, que ha aconseguit el lloc 
numero 34 de la general en la seva primera participació en el ral·li. 
L’empresa es dedica a la fabricació de peces per adaptar-les a motos 
de ral·lies i ofereix assistència mecànica i personalitzada per tal que 
els vehicles puguin travessar qualsevol desert. Des de l’any 1994, el 
Jorge Velayos i la Paula Adán treballen al nostre municipi i la seva 
vinculació amb el Dakar es remunta a l’any 2000. Segons la Paula, “la 
preparació per competir es fa pràcticament durant tot l’any, ja que fa 
unes tres setmanes que hem tornat  i en un mes i mig ja comencem 
amb el Tour Dakar de l’any vinent i a fer les inscripcions dels equips, a 
preparar els pilots, a fer reserves als hotels, etc”. De moment ja estan 
treballant en els components del nou model de moto de Yamaha. 

La cervellonina Montse Luque Tugas va rebre el passat 5 de febrer un 
guardó com a reconeixement dins de la seva tasca d’àrbitra de futbol 

sala per haver assolit l’ascens de categoria la darrera temporada. El 
lliurament es va fer en el marc de la celebració de la quarta edició 
de la Nit de l’Arbitratge Català de la Federació Catalana de Futbol, 
la cerimònia d’homenatge als col·legiats de futbol i futbol sala de 

Catalunya, a l’Hotel Hesperia Tower de L’Hospitalet de Llobregat. La 
Montse, que es dedica des de fa uns 12 anys a aquest vessant de 

l’esport, ha passat a ser àrbitra assistent a 1a nacional.

La cervellonina Montse Luque, 
àrbitra nacional de futbol sala

Cervellonins al Ral·li Dakar

Bàsquet de Cervelló, un gran club d’alçada

Un grup de cervellonins va participar el passat 10 
de gener a la cursa dels Cinc Cims que organitzen 
els nostres veïns de Corbera i que uneix els cims 
que envolten la localitat, amb una distància total 
de 26 km i un desnivell positiu de 1.250 metres. 
Els cims que s’assoleixen són La Creu de l’Aragall, 
Roca Foradada, El Forrellac, Puig d’Agulles i Puig 
Montmany (494m), en un recorregut per camins i 
corriols espectaculars i vistes esplèndides. Unes 
1100 persones inscrites que van poder gaudir 
d’una organització excel·lent en la qual es bolca 
tot el municipi de Corbera i que des d’aquestes 
línies mereix una gran felicitació per la tasca feta.
Si fas curses i vols córrer amb la samarreta de 
Cervelló, demana-la: cervello@cervello.cat

Cervelló a la Cinc Cims
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Tribuna Política

Estem fent polítiques 
socials per a Cervelló
Després dels resultats obtinguts en les da-
rreres eleccions generals del 20 de desem-
bre, volem donar les gràcies a totes les per-
sones que confien en la nostra manera de 
fer la nova política. Han sigut 1298 persones 
en Cervelló gairebé un 28% dels vots que 
han estat per En Comú Podem, situant-nos 
en primer lloc en el panel polític de Cervelló 
.Estem treballant força per dur a terme po-
lítiques socials i de canvi. En el pressupostos 
2015 a l’àrea de serveis socials, es van dedi-
car inicialment 47.000€ al Servei d’Atenció 
Domiciliaria, ampliats en el més de desem-
bre en 10.000 € més. En els nous pressu-
postos per al 2016 hem incrementat aques-
ta mateixa partida a 97.000€, creiem en el 
benestar social i volem donar-li la importàn-
cia que té la cura de les persones per acon-
seguir una societat més justa. També cal dir 
que hem incrementat el servei a domicili 
amb una treballadora familiar més, donant 
un lloc de treball a una veïna del nostre mu-
nicipi com a personal de l’ajuntament. El 
mes d’octubre vàrem posar en marxa la 
xarxa d’infància i adolescència en risc, vo-
lem treballar sobre tot des de la prevenció 
per que els infants i adolescents no es vegin 
limitats o perjudicats per les circumstàncies 
de l’entorn social actual i dotar-los de les 
eines necessàries per que el seu desenvolu-
pament  sigui digne i el risc no arribi a ter-
me.  Des de l’àrea de la promoció a la salut 
treballem amb xerrades i campanyes infor-
matives i de prevenció dirigides a tota la ciu-
tadania com la que varem fer el dia 1 de des-
embre dedicada a la SIDA i on es van repartir 
més de 200 preservatius entre la població. 
El dia 4 de febrer hem realitzat una xerrada 
sobre el càncer on s’informa de com portar 
una vida més saludable per prevenir  i en tot 
cas com detectar-lo amb temps.  Als centres 
educatius estem preparant diferents tallers 
(34 en total entre l’Institut i escoles) per dur 
a terme durant tot el curs dedicats a man-
tenir una dieta equilibrada,  primers auxilis, 
cura del cos, xerrada als pares en temes de 
l’adolescència ...
Tot això en només els sis primers mesos de 
la nostra arribada al govern. 
Tenim per davant molts reptes a assumir 
encara però resten tres anys i mig per fer-
ho realitat i no desistim en esforços, vo-
lem continuar treballant transversalment i 
d’aquesta manera arribar més lluny i amb 
més força.
Podeu contactar amb la Regidora de benes-
tar social, igualtat i promoció a la salut de 
les persones al següent correu: isabelbel-
monte@cervello.cat. Estaré encantada de 
atendre-us.

Isabel
Belmonte

Trabajando para Cervelló
Estimados vecinos, como ya sabréis Ciu-
dadanos de Cervelló no forma parte del 
Gobierno Municipal, nosotros estamos en 
la oposición dando apoyos puntuales en 
temas que consideramos que sean posi-
tivos para nuestro pueblo, ejerciendo de 
oposición en el resto. Esto supone realizar 
la misma labor política de forma altruista 
sin coste alguno para las arcas municipa-
les. Estamos a favor de la eficiencia y que 
sean los funcionarios y técnicos municipa-
les quienes desarrollen las decisiones to-
madas. 
Los primeros meses en toda legislatura 
son de profundo análisis y será este año 
2016 cuando comenzarán a verse los re-
sultados de los acuerdos consensuados. La 
crisis ha condicionado mucho la capacidad 
autogestora de los ayuntamientos, pero 
con creatividad, buena voluntad y hones-
tidad, dejando a un lado toda apología de 
objetivos imposibles que solo crean falsas 
expectativas y profunda decepción, iremos 
mejorando nuestro municipio.
La seguridad en Cervelló figura en nuestro 
programa como uno de los puntos relevan-
tes. Debido a las denuncias recibidas de los 
vecinos de Can Castany, Can Pi, Can Guitart 
y Santa Rosa, por el alarmante incremento 
de robos en domicilios, tras negociacio-
nes hemos conseguido el compromiso de 
nuestro alcalde, la instalación progresiva 
de un buen sistema de video-vigilancia.
Otra iniciativa fue la moción presentada en 
pleno municipal para instar a la Generalitat 
a tomar medidas en contra de la Homofo-
bia y acoso escolar consiguiendo el apoyo 
por unanimidad. 
Estamos a vuestra disposición en: 
cervello@ciudadanos-cs.org.

Luis
Díaz



Comencem l’any carregats d’energia, 
de propostes i de projectes per un 
nou Cervelló i ho hem fet aprovant el 
Pressupost d’aquest exercici 2016 en el 
primer Ple ordinari de l’any i ens agrada 
destacar aquest fet donat que feia molts 
anys que un Pressupost no es presentava 
en un Ple ordinari on els ciutadans poden 
participar en el torn de precs i preguntes. 
A més a més, el projecte de Pressupost 
va estar finalitzat el 31 de desembre i, 
per primera vegada, es va publicar a la 
pàgina web de l’Ajuntament per tal que la 
ciutadania ho pogués consultar abans de la 
seva aprovació pel Ple, a voluntat del nou 
equip de govern per ser més transparents 
i participatius. 
Hem fet un Pressupost pensat en 
les necessitats dels cervellonins i 
cervellonines, incrementant la despesa 
en seguretat ciutadana, medi ambient, 
cultura, esports i en la llar d’infants. Es 
mantenen les ajudes per situacions de risc 
d’exclusió social i s’incrementa en un 70% 
(gairebé 40.000 €) el programa de Servei 
d’Atenció Domiciliària.  
També hem pensat en el desenvolupament 
econòmic del municipi, dotant de més 
pressupost les partides de dinamització 
comercial, i així beneficiar al “petit” comerç 
local, de foment al treball i formació, de 
dinamització turística i d’una nova oficina 
fixa de consum. 
I per contra, hem reduït la partida de 
retribucions de l’equip de govern en 
65.500 € (un 24% respecte dels crèdits 
consignats en 2015) i 70.000 € de les 
partides d’Alcaldia i Comunicació.
Tot i així no són els pressupostos que 
realment ens agradaria presentar a la 
població doncs ens trobem lligats per un Pla 
d’Ajustament, aprovat en l’anterior mandat, 
el qual ens obliga a incrementar impostos, 
reduir cert tipus de despesa o no generar-
ne de nova per fer front als deutes de 
l’Ajuntament. No obstant, estem treballant 
per adequar aquest Pla d’Ajustament a les 
necessitats del nostre municipi i així poder 
fer uns pressupostos com el poble es mereix.   

2016, 
comença el canvi

Cristina
Martínez

PER UN NO A LA 
PEDRERA
Com possiblement ja sabreu, en aquests 
darrers mesos els regidors d’Esquerra Re-
publicana hem estat treballant per tal de 
donar a conèixer el projecte de la nova pe-
drera que es vol dur a terme a una zona de 
Cervelló molt propera al Lledoner.
Ho hem fet perquè creiem importantís-
sim explicar als veïns i veïnes de Cervelló 
en què consisteix aquest nou forat a les 
muntanyes tan a nivell mediambiental 
com també per la nostra qualitat de vida. 
Creiem que és fonamental estar infor-
mats per poder votar a la consulta que el 
govern municipal vol fer.
Malgrat que ni el govern ni el PSC s’hagin 
mullat amb el tema de la pedrera, Esque-
rra farem una campanya informativa de-
manant el no a la consulta, perquè abans 
de decidir s’ha de saber què implica la 
nova pedrera:
S’ha de saber que seran 27 noves hec-
tàrees protegides a nivell català, espanyol 
i europeu. S’ha de saber que en aquesta 
zona hi habiten animals en perill d’extin-
ció. S’ha de saber que l’impacte visual 
arribarà fins a Avinyonet del Penedès, que 
hi haurà més trànsit de camions, més pols 
a l’aire i que l’empresa no preveu contrac-
tar més personal per aquesta pedrera.
S’ha de saber, en definitiva, que estem 
parlant d’una zona molt sobreexplotada i 
que, com a poble, no podem assumir més 
pedreres al nostre municipi.
Fa unes setmanes els ajuntaments de Va-
llirana i de Corbera ja van dir no a la nova 
pedrera i s’han posicionat en defensa del 
territori. Des d’Esquerra Republicana de 
Cervelló treballarem incansablement per-
què el nostre poble també digui un no de-
finitiu a la pedrera.

Irina
Moreno

Com la majoria dels cervellonins i cerve-
llonines ja sap, a l’entrada del poble hi ha 
un sector urbanístic anomenat la Bòbila. 
Aquest sector actualment està qualificat 
com a industrial. 

Quan vaig ser alcalde la legislatura pas-
sada, vaig intentar canviar l’ús d’indus-
trial a residencial. Les millores obtingu-
des eren evidents: evitar la construcció 
de naus industrials a l’entrada del poble i 
al costat de cases adossades ja existents, 
obtenir cessions per al municipi com zo-
nes verdes, pisos de protecció oficial i, 
sobre tot, la pastilla per fer poder fer el 
nostre Institut. La ubicació que s’havia 
planificat per part de l’anterior govern a 
Can Mascaró no era la més idònia.

Una vegada s’havia aconseguit l’edifici 
de l’Escola Nova, es necessitava la pas-
tilla per fer l’edifici de l’Institut i això 
passava per tirar endavant el desenvo-
lupament de la Bòbila. Vaig ser objecte 
de tota una sèrie de critiques duríssimes 
tant per sectors del PSC, llavors a l’opo-
sició i que va votar en contra, com d’una 
plana de Facebook prou coneguda per 
tothom. 

Ara resulta que es tira endavant aquest 
projecte que vaig iniciar i que, evident-
ment, nosaltres hem votat favorable-
ment per coherència. Em sento satisfet 
que l’actual govern del PSC “reconegui”, 
ara si, que era un bon projecte. El nostre 
grup municipal continuarà treballant pel 
nostre poble, Cervelló.

Jesús
Arévalo
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Fem les coses

bé


