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Un estiu ple d'activitats

Amb la representació de l’obra Les princeses també es tiren pets, la 
companyia El Replà Produccions va aplegar desenes d’infants, pares i mares 
a l’Ateneu el passat 29 de maig. El públic va gaudir d’un espectacle basat 
en l’adaptació teatral del conte d’Ilan Brenman amb somriures, riallades i 
una hora de música i bon humor. L’obra pretén demostrar que fins i tot les 
princeses més estimades i admirades dels contes tenen els seus defectes i 
manies i que, encara que es coneguin, seguiran sent les princeses de conte 
que tothom estima. Va ser un muntatge esplèndid que a més de fer passar una 
estona fantàstica donava peu a reflexionar sobre l'absurda perfecció i altres 
estereotips obsolets encara massa presents avui dia. Des del primer moment 
els tres protagonistes van convidar als espectadors a participar en l'acció, 
animant-los a cantar i demanant-los ajuda per a resoldre les endevinalles 
plantejades per poder arribar a resoldre la recerca del llibre secret on hi ha 
escrits tots els secrets de les princeses més famoses del món.

La música continua molt present en l’activitat cultural del 
municipi. Durant els mesos de juny i juliol, l’entitat Segle Nou 
programa el Cicle de concerts d’estiu en un marc incomparable 
com és l’església de Santa Maria, centrat enguany en la 
commemoració de la mort d’Enrique Granados. El tret de sortida 
va ser l’actuació del Trio Jakob el passat 5 de juny, amb obres 
de Brahms i Granados interpretades a violí pel nostre veí Asier 
Merino,  violoncel per Carla Peña i  piano per Imanol Casan . El dia 
18, en Pau Codina al violoncel i el Marc Heredia al piano es van 
haver de traslladar a l’Ateneu a causa de la pluja per oferir obres 
de Schumann, Beethoven i Kostakovitx. El piano del Daniel Ligorio 
es va centrar en el repertori de Granados el dia 25. El tancament 
fins a la temporada vinent el va posar el Cor Lerània el passat 
juliol dirigit per Jordi Noguera.

El Cor de Cambra de Cervelló, de la ma d'un magistral Josep Caballé 
,va oferir una actuació el passat 28 de maig  a l’església de Sant 
Esteve en el tradicional concert de primavera. En aquesta ocasió els 
temes es van centrar en la primavera en el romanticisme alemany i 
en la tradició coral catalana.

I el passat 2 de juliol l’Aula de Música tancava el curs 
amb una festa a l’Ateneu. L’acte va servir també per fer 
l’acte de comiat per la seva jubilació de la Gisela Flasche 
com a professora de l’escola, qui va rebre una placa 
d’agraïment del consistori per omplir de música Cervelló 
durant tants anys.

La passió per la música de Segle Nou també va quedar 
palesa en la conferència que Pere Larrossa va impartir a 
l’Ateneu el passat 20 de maig sobre grans autors musicals.

Gaudim del teatre en família

Ens agrada la música
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j o s é  i g n a c i o  a p a r i c i o

L’alcalde

Aviat gaudirem de la Festa Major, 
participem amb alegria i civisme...

El Cervelló más participativo,
en el verano

Pronto 
disfrutaremos 

de la Fiesta 
Mayor,  

participemos 
con alegría y 

civismo...

El Cervelló més 
participatiu, a l'estiu

Con la llegada del verano, nos acercamos a la Fiesta Mayor. Son días de calor, pero de intensa actividad: niños que 
van y vienen a los diferentes Casals d'Estiu que se hacen en el pueblo, finales de curso de los colegios y los clubes 
deportivos, y múltiples propuestas culturales y de ocio para todas las edades.

Me gustaría destacar la noche del 15 de julio, que podréis disfrutar de los comercios hasta las 12 de la madrugada 
en la Shopping Nigth Cervelló donde estos establecimientos comerciales te ofrecerán descuentos, regalos y 
sorpresas. Y todo este fin de semana podrás pasear y disfrutar del Cervetapes. Por dos euros y medio, una 
deliciosa tapa artesana y una cerveza que te ofrecerán algunos bares y restaurantes del municipio.

Durante el verano también seguimos trabajando. Hemos llegado al mes de julio con prácticamente todos los viales 
desbrozados, estamos cerrando la licitación del servicio de jardinería que nos permitirá tener unos espacios verdes 
más amables y bonitos, la de la guardería municipal, que dará continuidad a este servicio para los más pequeños, 
y por el que reduciremos la cuota para este próximo curso o el cambio de todas las ventanas y persianas antiguas 
del Colegio Santa Maria de Cervelló, que proporcionará ahorro energético al centro.

Ha sido un año intenso, pero todavía quedan muchas cosas para hacer y mejorar. Se están poniendo las bases para 
un pueblo más cívico y para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía. 
Pero ahora toca disfrutar del verano y de la Fiesta Mayor...

Amb l'arribada de l'estiu, ens apropem a la Festa Major. Són dies de calor, 
però d'intensa activitat: infants que van i venen als diferents Casals d'Estiu 
que es fan al poble, finals de curs de les escoles i els clubs esportius, i 
múltiples propostes culturals i d'oci per a totes les edats.

M'agradaria destacar, però, la nit del 15 de juliol, que podreu  gaudir dels 
comerços fins a les 12 de la matinada en la Shopping Nigth Cervelló on 
aquests establiments comercials t’oferiran descomptes, regals i sorpreses. 
I tot aquest cap de setmana podràs passejar i gaudir del Cervetapes. Per 
dos euros i mig, una deliciosa tapa artesana i una cervesa que t'oferiran 
alguns bars i restaurants del municipi.

Durant l'estiu també continuem treballant. Hem arribat al mes de juliol amb 
pràcticament tots els vials desbrossats, tot just estem tancant la licitació 
del servei de jardineria que ens permetrà tenir uns espais verds més 
amables i bonics, la de l'escola bressol municipal, que donarà continuïtat a 
aquest servei per als més menuts, i pel qual reduirem la quota per aquest 
curs vinent o el canvi de totes les finestres i persianes antigues de l'Escola 
Santa Maria de Cervelló, que ajudarà en l'estalvi energètic del centre.

Ha estat un any  intens, però encara queden moltes coses per fer i millorar. 
S'estan posant les bases per a un poble més cívic i per oferir el millor servei 
possible a la ciutadania. 

Ara, però, toca gaudir de l'estiu i de la Festa Major!
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De l’1 al 24 de juliol
• Open d’estiu de tennis a les pistes munici-

pals. Organitza: Club de Tennis Cervelló.

De l’11 al 17 de juliol
De 17 a 22 h
• Exposició “Pacte d’Alcaldes” a la Polivalent  

de l’Ateneu.

15 de juliol
21 hores
• Explica’m un conte al bosc. Sopar de 

Carmanyola i conte “Acluca els Ulls” de 
la Cia Parpelles. Església de Santa Maria. 
Organitza Cia. Jomeloguisjomelo.com i 
Ajuntament de Cervelló. Podreu sortir de 
l’Esplai en colla a les 20 h.

De 20 a 24 h 
• Shopping Night Cervelló 2016 als 

establiments comercials. Aprofita per 
gaudir dels comerços fins a les 24 h. 
Aquests establiments comercials t’oferiran 
descomptes i ofertes especials que es 
podran obtenir des de l’hora habitual de 
tancament dels comerços fins a les 24 h.

 Organitza  Ajuntament de Cervelló

Del 15 (tarda) al 17 de juliol
• Cervetapes 2016 als bars i establiments de 

restauració adherits: canya i tapa per 2,5€.
 Organitza  Ajuntament de Cervelló

19 de juliol
19 hores
• Explica’m un conte al bosc. “Contes mirant 

l’Horitzó” de la Cia Fes-t’ho com vulguis. 
Camí de les Rovires (damunt l’antic 
Raconet). Organitza Cia. Jomeloguisjomelo.
com i Ajuntament de Cervelló. Podreu 
sortir de l’Esplai en colla a les 18 hores.

22, 23 i 24 de juliol
18 hores 
• La Taverna. Parc de la Timba. Organitza Som-

hi-li. Gaudeix de la música i dels espectacles 
que hem preparat mentre sopes o prens 
una beguda amb bona companyia.

22 de juliol
20 hores
• Ballet de Moscou “La Bella Dorment” a 

Terrassa. Sortida organitzada pel Casal 
de la Gent Gran. Apunta’t al Casal. Places 
limitades. Entrada més transport 20 euros.

22 hores
• Caminada nocturna. Sortida del Parc de 

la Timba. Organitza: colla de Diables Els 
Encaputxats Diabòlics. Consistirà en una 
caminada, per l’entorn de Cervelló, plena 
de sorpreses...

23 i 24 de juliol
• Fira i Mercat Medieval. Parc de la Timba. 

Ludoteca medieval durant els dos dies, 
consistent en una sèrie de jocs de destresa 
i habilitat que es feien a l’època medieval, 
paradetes i animacions medievals.

 Organitza Ajuntament de Cervelló.

23 de juliol
10 hores
• Simultànies d’escacs amb el mestre 

català Richard Guerrero. Parc de la Timba. 
Organitza Club d’Escacs de Cervelló. 

12 hores
• Inauguració de la Tómbola Solidària. Ca la 

Nicàsia (c. Major,134). Organitza Cervelló 
Solidari. 

16.30 hores
• Campionat de petanca de la Festa Major. 

Zona Esportiva Municipal. Organitza Club 
de Petanca de Cervelló.

22 hores
• Correfoc de Festa Major amb versots des 

de l’Ajuntament. Sortida des de l’Església. 
Organitza: Colla de Diables Els Encaputxats 
Diabòlics.

Del 25 al 31 de juliol
 El gran joc de la pastanaga.
 Organitza: Joviment.
 Més informació al Facebook: Joviment 

Cervelló.

28 de juliol
20 hores
• Concert de guitarra espanyola “Tribut 

a Nirvana”. Terrassa de la Biblioteca. 
Organitza: Biblioteca Municipal i Aula de 
Música.

29 de juliol
19 hores
• Inauguració de l’exposició dels artistes 

locals. Sala de Plens de l’Ajuntament. 
 Organitza Associació d’Activitats Artístiques. 

L’exposició romandrà oberta els dies 30 i 31 
de juliol d’11 a 13.30 h i de 18 a 20 h; els dies 
1 i 2 d’agost, de 8.30 a 13.30 h i de 18 a 20 
h; i el dia 3 d’agost, de 8.30 a 13.30 h.

22 hores
• Pregó de Festa Major. Escenari Central. 
22.30 hores
• Actuació del Grup Gospel Feelings. Escenari 

Central.
24 hores
• Tour Big Friday Cervelló 2016. Carrer 

Joventut.

30 de juliol
10.30 hores 
• Vine a jugar a Escacs a la Festa Major. 

Plaça de la Biblioteca. Organitza: Club 
d’Escacs de Cervelló.

12 hores
• Animació i Festa de l’escuma. Carrer 

Joaquim Mensa (cantonada carrer Vidriers)
18 hores
• Inauguració de l’exposició “Vidre de 

Cervelló. 35 anys de la gran exposició” del 
Grup de Recerca. 

 Cal Badia (c. Major, 93). Organitza Grup 
de Recerca de Cervelló. Romandrà oberta 
dissabte fins a les 20 h i diumenge, de 10 
a 14 h i de 17 a 20 h. Tornarem a obrir al 
setembre.

18.30 hores
• Correquintos. Bars i establiments de 

restauració de Cervelló. Vine amb moltes 
ganes de passar-t’ho bé, un barret o 
decoració al cap i samarreta blanca.

19 hores
• Els contes per Festa Major s’expliquen millor. 

Diversos rondallaires. Parc de la Timba. 
Organitza Cia. Jomeloguisjomelo.com.

21 hores
• Sopar de Germanor. Carrer Major. Reserva 

de taules a l’Ateneu de l’11 al 27 de juliol. 
S’ha de deixar un dipòsit de 10 euros per 
una taula i 8 cadires, que es retornarà una 
vegada finalitzat el sopar.

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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30 de juliol
23 hores
• Ball amb l’orquestra Els hits de la teva vida. 

Escenari central.
• Jove Music Session. Plaça Saint Martin-

Le-Beau. Actuacions dels grups: JOKB, 
GALACTICOS, K-LIU i i  Dj’s de Ràdio 
Cervelló.

31 de juliol
12 hores
• Animació i guerra d’aigua. Carrer Major. 

Pinta la teva cara amb pintures de guerra, 
porta la pistola d’aigua i prepara’t  per a la 
gran batalla.

18 hores
• Concurs de truites. Carrer Major al costat 

de l’escenari central. Organitza Associació 
de Dones. Cal inscripció prèvia.

19 hores
• Havaneres amb el grup Els pescadors de 

Francolí. Escenari central.

31 de juliol
19 hores
• Festa Holy: la festa de colors de Cervelló. 

Carrer Joventut. Els colors s’obtindran el 
mateix dia de la festa a partir de les 18.30 h.

22 hores
• Espectacle de llum. Plaça de l’Ajuntament.
22.30 hores
• Concert amb l’Orquestra Parfills. Pista de 

la Zona Esportiva Municipal. Reserva de 
taules a l’Ateneu de l’11 al 27 de juliol. 

23 hores
• Exhibició de Ball de Marcos y Antonia. 

Pista de la Zona Esportiva Municipal. 
Organitza: Bailes Marcos y Antonia.

23.30 hores
• Ball de Gala amb l’Orquestra Parfills.  Pista 

de la Zona Esportiva Municipal. Reserva de 
taules a l’Ateneu de l’11 al 27 de juliol. Us 
recordem que el vestuari haurà de ser el 
més adequat possible per a un ball de gala.

• Ball amb T-Dance. Escenari central.

3 d’agost
12 hores
• Missa Solemne en Honor a Sant Esteve 

presidida pel Mossèn Francesc Tirado i 
Lara, rector de la Parròquia, i predicarà 
Mossèn Xavier Ribas, ex rector de la 
Parròquia. Església de Sant Esteve.

13 hores
• Sardanes amb la Cobla Catània. Plaça Onze 

de setembre.

20 hores
• Canta Maria i beu amb alegria. A l’era de 

Església de Santa Maria. Organitza: Coral 
Diana. El concert de Festa Major amb la 
Coral Diana i corals convidades.

Vols treballar en la neteja de vegetació?
L'Ajuntament de Cervelló contractarà 4 operaris per dur a terme treballs de neteja de vegetació en vorals de carrers i en 

parcel·les municipals. Seran contractes laborals de 20 i 25 hores setmanals del 15 de setembre al 31 de desembre de 2016. 
Es poden presentar sol·licituds fins a l'1 d'agost a l'Ajuntament. Més informació a: www.cervello.cat
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El municipi de Cervelló ha votat majoritàriament en contra de l'ampliació de l'activitat 
d'extracció d'àrids i graves a la Pedrera d'El Telègraf a la consulta popular celebrada 
els passats 7 i 8 de maig. Els resultats van ser: 1037 vots negatius, 166 vots positius, 
16 abstencions i 6 vots nuls. Sobre un cens de 7.314 persones es van emetre 1.225 
vots, el que representa un 16,75% de participació, xifra prou significativa perquè el 
resultat pugui considerar-se l'expressió majoritària de la voluntat popular, ja que les 
regles específiques de la consulta marcaven un 15% de participació mínima i un 50% 
de posicionament en un sentit o un altre per tal que el resultat prosperés. 
La consulta popular no referendària per a possibilitar una futura ampliació de 
l'activitat d'extracció d'àrids i graves a la Pedrera d'El Telègraf ubicada al terme 
municipal va ser impulsada pel govern municipal (PSC i Cervelló ara sí es pot) i 
aprovada per Ple amb els vots a favor de PSC, Cervelló ara sí es pot, CiU i C’s i en 
contra d'ERC. La consulta es va celebrar coincidint amb la Fira del Comerç i les 
entitats per tal d'afavorir l'increment de la participació ciutadana. Els ciutadans 
majors de 16 anys podien respondre a través d'una papereta si estaven d'acord amb 
la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per possibilitar 
l'ampliació de la pedrera. El govern iniciarà un estudi de possibilitats de gestió forestal 
sostenible i de possibles graus de protecció del territori.

Cervelló diu no a l’ampliació de la 
pedrera arran la consulta popular

El passat 26 de maig es va celebrar a l'Ateneu una sessió de participació ciutadana 
del Pla de mobilitat de Cervelló. L'empresa Transfer, encarregada de la redacció 

del Pla, va presentar els principals resultats recollits en l'estudi, fent una breu 
introducció de la caracterització de la mobilitat del municipi, una diagnosi de 

les diferents xarxes de mobilitat i un avanç de possibles propostes d'actuació. 
Posteriorment, es va preparar una dinàmica per afavorir el debat en grup i recollir 
les aportacions de la ciutadania sobre com ha de ser la mobilitat de Cervelló en el 

futur. Mitjançant mapes de gran format amb les propostes plantejades en el Pla, els 
assistents van proposar millores i modificacions en relació a l'espai per a vianants, 
bicicletes, transport públic, vehicle privat i aparcament. Totes les aportacions, tant 
a escala particular com les exposades durant el debat en grups, es recullen en un 

informe que es farà arribar a l'equip redactor del Pla i als membres de l'Ajuntament, 
la Diputació de Barcelona i l'AMB. Posteriorment, s'enviarà per correu electrònic als 
assistents i es publicarà a la pàgina web www.plademobilitatdecervello.cat perquè 

tothom pugui conèixer les reflexions fetes pels veïns. Aquest web continua recollint 
opinions i propostes de les persones que hi vulguin participar.

Recollides les propostes veïnals 
per al Pla de mobilitat urbana

En les darreres setmanes l’Ajuntament 
ha netejat les fosses sèptiques que 
donen servei a la urbanització Can 
Paulet del municipi. Primer es van 
desbrossar i netejar els camins que 
donen accés a les fosses, concretament 
els accessos pels carrers  Baix Camp,  
Vilafranca de Conflent i Osona, per 
procedir posteriorment al seu buidatge.

Neteja de les 
fosses sèptiques 
de Can Paulet
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Cervelló diu no a l’ampliació de la 
pedrera arran la consulta popular

L’Ajuntament de Cervelló contractarà a 11 professionals 
per a cobrir els projectes presentats dins del marc del 
Programa Complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social de la Diputació de Barcelona. 
Els nous treballadors tiraran endavant projectes com la 
dinamització del servei d’atenció socioeducativa la Nau 
per a infants i adolescents, la neteja de zones verdes 
municipals o l'estudi i aplicació de la futura ordenança 
del civisme a través d'agents cívics que han de vetllar per 
la bona convivència al municipi. 

L’Ajuntament de Cervelló s’ha afegit a la campanya de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per tal de fer 
arribar als ciutadans la necessitat de reciclar correctament 
els residus. Amb aquest objectiu, s’han posat en marxa 
una sèrie d’actuacions de proximitat que en el municipi es 
desenvoluparan els dies 25 i 26 de juliol. La particularitat 
davant de les campanyes convencionals és que aquesta 
comptarà amb un grup d’informadors de carrer, organitzats 
per parelles, que interactuaran directament amb els 
ciutadans a peu dels contenidors de la recollida selectiva, 
informant-los i donant-los consells sobre com millorar el 
seu reciclatge. Aquest tipus d’accions asseguren alts nivells 
de cobertura i de notorietat i en el nostre municipi hi haurà 
7 parelles d’informadors els dos dies, de 17 a 21 hores. Una 
altra de les accions previstes, el bus-tanca informatiu, va 
passar per Cervelló el passat 8 de juliol.
Aquesta campanya també actuarà com un pla d’ocupació, 
ja que servirà perquè els 144 informadors, després d’una 
formació específica, puguin reinserir-se en el mercat laboral 
durant 4 mesos. En aquest sentit, el perfil de les persones 
que participaran en la campanya és el d’aturat de llarga 
durada. Un altre dels valors principals d’aquesta campanya 
és que ajudarà a eliminar de l’imaginari col·lectiu creences 
equivocades, com ara que tots els residus van a parar al 
mateix lloc independentment del contenidor on es llencin.

Noves contractacions de 
professionals a través 
de Plans d’ocupació

Actuació policial contra la droga a Cervelló

Campanya “Jo reciclo
el meu poble”, amb el
ciutadà com a punt central

L’actuació de la Policia Local de Cervelló va permetre el 
desmantellament el passat 23 de juny d’un domicili dedicat al 
cultiu de marihuana i la detenció de 3 persones per delictes contra 
la salut pública, a més de la imputació d’altres 5 persones que 
presumptament estarien relacionades amb el cas. A l’operació, que 
es va iniciar dimarts 21 de juny quan una patrulla de la Policia va 
trobar una furgoneta mal estacionada a la via pública que desprenia 

una forta olor de marihuana, es van requisar tres furgonetes amb unes 350 plantes de 
marihuana. A l’interior de la casa, on cada habitació estava condicionada per al cultiu 
i la preparació de la droga, la policia va trobar unes 100 plantes més i tot el material 
necessari per a la seva producció com làmpades, extractors i pantalles reflectants, 
a més de terra especial i adobs. A alguns dels investigats, que no són residents del 
municipi i tenen antecedents policials, també s’imputen altres delictes com la conducció 
de vehicles sense permís i la defraudació de subministraments bàsics (llum i aigua).

Es presenta a l'Ajuntament la nova 
associació de veïns i veïnes de Can 
Castany, que neix amb l'objectiu de 
millorar i dinamitzar tot el que faci 
referència a aquesta urbanització.
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Des de l’11 de juliol es pot visitar a la sala Polivalent  de l’Ateneu l’exposició 
“Pacte d’alcaldes” que té com a objectiu difondre una sèrie d’accions i mesures 
adreçades a reduir més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
abans del 2020. La reducció es fa sobre els sectors següents: transport, 
domèstic, serveis, residus, cicle de l’aigua i Ajuntament (equipaments, 
enllumenat i semàfors i flota de vehicles municipals propis i de serveis 
externalitzats). La mostra, que consta de 18 plafons, explica què és el Pacte 
d’alcaldes i alcaldesses i el compromís de la UE per lluitar contra el canvi 
climàtic, i les contribucions que els ciutadans poden fer en el seu dia a dia per 
ajudar a complir aquests compromisos. El Pacte és una iniciativa de la Comissió 
Europea, concretament del què abans era la Direcció General de Transport 
i Energia i ara és la Direcció General d'Energia. Arran de l’adhesió al Pacte, 
el municipi ha d’elaborar un Pla d’acció per l’energia sostenible, que fa un 
inventari de les emissions de CO2 i ha de definir les actuacions necessàries per 
rebaixar el consum d’energia i les emissions de gasos.

La mostra sobre el Pacte 
d’alcaldes arriba a Cervelló

Estudi de 
l’enllumenat públic

Recollida selectiva, un pas més

La importància de reduir, 
reciclar i reutilizar
L'Ajuntament de Cervelló ha organitzat dos tallers a l’Ateneu: 
comptabilitat energètica domèstica i compostatge. 18 veïns i veïnes 
van aprendre a fer compost de jardí casolà i, a més, es van endur 
un compostador cap a casa per poder aplicar els coneixements.

Els finals de festa de l'Escola Santa Maria de Cervelló i de l'Escola 
Nova han comptat enguany amb contenidores de diferents colors per 
poder fer les separacions dels residus corresponent. Tot i que no es 
van poder posar a la festa final de l'institut, aquests es van organitzar 
i van fer una recollida selectiva molt acurada.

Com a part de l'estudi d'eficiència de l'enllumenat públic 
que està realitzant l'Ajuntament de Cervelló amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, al mes de 
juny s’han fet luxometries a tot el terme municipal. Es 
tracta d'agafar mostres puntuals de l'enllumenat de la 
via pública per part de tècnics especialistes en eficiència 
energètica degudament autoritzats. Un cop es fa fosc, es 
mesuren de forma aleatòria els punts de llum dels carrers 
del nucli urbà i de les urbanitzacions per comprovar els 
nivells d'il·luminació de cara a una futura licitació de 
l'enllumenat públic a Cervelló.

Del 30 de maig al 9 de juny l’Ateneu ha acollit l’exposició interactiva Actuem 
amb Energia,  pensada per informar i difondre de forma rigorosa i científica, 
però alhora amena, els conceptes clau en relació a l’energia i el canvi climàtic, 
ensenyant amb consells pràctics com fer un ús eficient de l'energia a les 
llars i mantenir al mateix temps una bona qualitat de vida i un bon nivell de 
confort. L'exposició Actuem amb energia mostra com, a partir d'un recurs 
que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges 
i els inconvenients derivats d'aquest procés; com es pot veure influenciat 
per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia en el nostre dia a dia, i com les 
administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen un paper important. 
L'exposició, que compta amb  el suport de la Diputació de Barcelona consta 
de 5 àmbits que van introduint gradualment els diferents conceptes sobre 
l'energia: aspectes generals, dades i curiositats sobre l'ús i el consum, i 
accions per a l'estalvi energètic a Catalunya i a la província de Barcelona.

Aprenent a actuar 
amb energia



Cervelló va acollir el cap de setmana del 7 i 8 de maig la 18a edició 
de la Fira dedicada al comerç, l’empresa i les entitats que va 
aplegar uns 100 expositors del municipi, de localitats veïnes i, fins 
i tot, de fora de Catalunya, al llarg del carrer Major i adjacents. La 
novetat més destacada d’enguany va ser la incorporació de la 1a 
Fira del Vi en el recinte firal, amb la presència de cellers de la zona, 
malgrat que la pluja va anul·lar les conferències programades 
sobre l’elaboració i la història del vi en el municipi. La iniciativa 
pretenia recordar el passat i la tradició vinícoles de la vila, que és 
porta d’entrada de la denominació d’origen Penedès.
Tot i que pluja va obligar a fer alguns canvis, en el marc de la 
Fira es van organitzar una sèrie d’activitats i d’exhibicions de les 
diferents entitats i associacions del municipi, entre les quals cal 
remarcar la trobada gegantera amb 8 colles convidades que es va 
fer dissabte a la tarda. A més, durant tot el cap de setmana es van 
oferir tallers demostratius dels oficis que han estat històrics en el 
municipi, com la ceràmica, filadora, forja i picapedrer. 

Una Fira per veure 
allò que es fa i es 
ven al municipi
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Amb el taller “Reciclem” que va impartir la presidenta de 
l’Associació d’Activitats Artístiques, Trini Solé, el passat 13 de maig 
vam tenir l’oportunitat d’aprendre a donar-li altres usos a diversos 
materials que en principi serien per llençar aplicant diferents 
tècniques. Els esports continuen estant molt presents i cada mes 
es convida algun esportista local. El mes de maig va estar centrat 
en el futbol sala, concretament en l’arbitratge d’aquest esport, de 
la mà de Montse Luque, àrbitra assistent de futbol sala.

La festa religiosa del Corpus ha omplert d’altars i 
de catifes de flors i colors diversos punts del centre 
del municipi el passat 29 de maig. La celebració, 
organitzada per la Parròquia de Sant Esteve amb la 
col·laboració de diverses entitats locals, establiments 
comercials i persones a títol individual, va tenir lloc 
al llarg del carrer Major. Des de la residència Mensa 
fins a la rambla Tarradellas es van guarnir un total 
de 6 altars per rebre les 6 estacions de la processó 
que es va iniciar a la sortida de l’església. Durant el 
trajecte la comitiva va anar acompanyada dels gegants 
i capgrossos del municipi, els diables  i els bastoners, a 
més de la banda Associació Musical Segle XXI de Rubí, 
de la Coral Diana i de Som-hi-li. 

El curs vinent l’institut tindrà un mòdul més, amb dues aules 
d'alumnes per a 4t d'ESO, i 2 despatxos, un per rebre els pares 
i mares i l'altre per a l'equip docent, amb més capacitat i 
altura, i totalment equipat i condicionat.

Corpus Christi popular

Biblioteca viva

Cervelló va retre el passat 10 de juny l’homenatge al president Josep Tarradellas i Joan, 
fill predilecte del municipi, en el 28è aniversari del seu decés. A l’acte, consistent en una 
pregària a l’església de Sant Esteve i en l’acte institucional presidit per l’alcalde José 
Ignacio Aparicio amb les ofrenes florals al monument de la rambla que porta el seu nom, 
van assistir personalitats vinculades a la trajectòria política i personal del president, 
representants de les institucions del país i membres de la seva família, encapçalats pel seu 
fill resident a Suïssa. Entre les convidats cal destacar la presència del Delegat del Govern 
de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar, de la vicepresidenta primera del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Raquel Sánchez i del diputat delegat de la Diputació de Barcelona, 
Josep Ramon Mut. També van assistir representants de les diferents formacions polítiques, 
com Carles Campuzano (CDC), Eduardo Reyes (ERC), Carlos Carrizosa i José M. Espejo-
Saavedra (Ciutadans), Ferran Pedret (PSC) i Lluís Rabell (Catalunya sí que es pot), així com 
de les agrupacions locals de Cervelló. També van participar diverses entitats i associacions 
del municipi i la directora de l’Arxiu Tarradellas de Poblet, Montserrat Catalán.

Cervelló homenatja al 
President Tarradellas

Nou mòdul per a l'institut

El Club de Lectura del mes de juny s’ha dedicat a l’amor. Sota el 
títol “La Guerra Civil a Cervelló 1936-1939 l’historiador local Josep 
Llurba Rigol ha volgut explicar com es va viure aquest etapa 
històrica al municipi en el llibre que va presentar el passat 3 de 
juny a la Biblioteca. I també periòdicament la Biblioteca dedica 
cada mes una estona per als més petits a través de l’Hora del 
conte. L’últim personatge en explicar una història als infants va 
ser el Cargol Barbut el passat 5 de maig, qui donarà el relleu a 
un gran especialista en acostar els contes a la canalla, en  Moi 
Aznar, el pròxim 20 de juliol en la sessió especial d’estiu que s’està 
preparant a la plaça de la Biblioteca.
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La Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu va albergar 
durant el cap de setmana de l’11 i 12 de juny  l’exposició 
i la trobada d’escalèxtric organitzades pels Amics 
Col·leccionistes de Cervelló. Els amants d’aquests 
vehicles en miniatura van poder gaudir d’una mostra 
de cotxes de col·leccions particulars i tothom que 
va voler va córrer amb els seus propis cotxes. A més 
es van exposar mostres de col·leccions de materials 
com plaques de cava, etiquetes i llaunes de cervesa, 
ampolles, còmics, avions, encenedors, navalles, postals, 
caixes o càmeres de fotos.

Els lligams amb la localitat francesa de Saint Martin le Beau continuen 
ben vius. Una delegació del Comitè d’Agermanament i de l’Ajuntament 
encapçalat per l’alcalde va viatjar fins a França a començaments del 
mes de maig per commemorar l’aniversari de l’agermanament dels 
dos municipis. I d’altra banda, els més joves han tornat recentment de 
l’intercanvi que es promou a través de l’institut. 14 joves de 3r d'ESO  
estudiants de francès han estat acollits amb famílies que tenien fills 
o filles de la mateixa edat. Durant el viatge han visitat la vila de Tours, 
han compartit un dia d'agermanament amb gent del poble on també hi 
havia la presència dels membres de l'agermanament de Cervelló que van 
cuinar la paella per 400 persones, han gaudit del zoopark de Beauval, 
el més gran d'Europa de les seves característiques, han passejat per la 
ciutat d'Amboise i el seu castell, i, fins i tot, han pogut visitar la casa on 
va viure Josep Tarradellas durant el seu exili a la localitat francesa.

Exposició i trobada 
d’escalèxtric a l’Ateneu

Cervelló i Saint Martin le Beau,
cada vegada més a prop

El monestir de Sant Ponç va ser l’escenari el 
passat 7 de juny de la conferència-col·loqui 
sobre el Romànic al Baix Llobregat organitzada 
pel Centre d'Estudis Comarcals. L'acte va anar a 
càrrec de la doctora en història de l'art per la UB, 
Montserrat Pagès, va ser conduït per Frederic 
Prieto del CECBLL i va comptar amb l'assistència 
dels alcaldes de La Palma, Corbera i Cervelló. 
La xerrada s'emmarcava dins del cicle "El Baix 
Llobregat a debat" dedicat a difondre els diferents 
àmbits distintius de cada municipi de la comarca 
com a signes d'identitat i cohesió.

Conferència sobre el 
Romànic a Sant Ponç
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Cervelló cívic

● Dinamitzar i promocionar el comerç 
local a través de campanyes i 
accions publicitàries.

● Generar i incentivar l'ocupació 
municipal i donar suport a la petita i 
mitjana empresa local.

● Fomentar la riquesa i el patrimoni 
històric del poble, incentivant 
l'economia local a través del turisme.

● Reactivar la zona industrial establint 
ponts amb l’Ajuntament per tal de 
trobar vies de contractació per a 
les persones de Cervelló, mitjançant 
processos oberts, honests i 
transparents.

● Establir vies de coordinació amb 
universitats i administracions 
supramunicipals per cercar projectes 
innovadors que potenciïn els 
recursos de la nostra població i obrin 
portes al creixement personal dels 
nostres joves, dels professionals i de 
Cervelló en general.

● Bonificar la implantació de noves 
empreses i crear les condicions 
per donar les llicències en el mínim 
temps possible. 

● Coordinar a les empreses i les llars 
per tal d’implantar la fibra òptica i 
tenir una bona connectivitat al poble 
i a les urbanitzacions.

● Fer un catàleg de masies per tal 
d'ampliar els usos de forma que 
es generi activitat econòmica i es 
preservin aquestes construccions.

● Ampliar els usos dels polígons 
industrials que permetin 
augmentar els recursos de les 
empreses i que possibiliti 
omplir el Parc Empresarial 
amb noves empreses.

● Plantades d'arbres amb infants 
per recuperar espais i sensibilitzar 
ambientalment als més petits.

● Millora i neteja de les illes de 
contenidors, potenciació de la 
deixalleria i cerca de solucions per 
a residus d'esporga. Aconseguir 
apropar la deixalleria a la població.

● Millora del verd urbà i el seu 
manteniment amb reforç dels 
sistemes de compostatge i 
biotrituració.

● Contractació d'agents cívics que 
treballin per impulsar una població 
cívica. 

● Control d'eliminació de residus 
(fecals, escombraries, industrials 
...) treballar per a l'eliminació 
d'abocaments incontrolats.

● Projectar la xarxa de col·lectors 
necessaris en les urbanitzacions que 
encara no en tenen.

● Mantenir els 
camins i les 
foses sèptiques 
que donen 
servei a algunes 
urbanitzacions.

● Elaborar unes 
noves ordenances 
del civisme i la 
convivència amb la 
participació de tots els 
sectors del poble.

● Canviar les marquesines 
de bus cercant un 
manteniment òptim de 
conservació.

● Posar en marxa el servei de 
recollida d'oli a tota la població.

Volem fomentar l'ocupació 
i prioritzar polítiques que 
facilitin l'acció comercial i 

empresarial, i la millora de la 
formació dels aturats.

Volem establir un clima de 
civisme i de convivència 

social de forma que tothom 
sigui respectuós amb el 

nostre entorn. Cervelló és 
casa nostra i com a tal 

l'hem de cuidar.

Què és el

PAM?

Un Pla que marca les prioritats per millorar Cervelló

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el 
conjunt de directrius que marquen les prioritats 

d'aquest mandat a l'Ajuntament de Cervelló. 
És l'instrument de planificació de l'activitat 
municipal fins a l'any 2019. Un full de ruta on 
s'estableix una direcció i unes actuacions 

per aconseguir els objectius proposats, 
a partir de quatre eixos principals 

que definim en aquestes 
pàgines...

En aquest primer any de govern s'han 
posat en marxa projectes i programes 
per millorar el municipi i la relació entre 
la ciutadania i l'administració. Alguns 
no es visualitzen, però són fonamentals 
pel bon funcionament del municipi. Així 
s'ha aprovat el pressupost a principis 

d'any i s'ha baixat el tipus impositiu de 
l'IBI al màxim que permet l'actual pla 
d'ajustament. S'ha començat a pagar la 
sentència per expropiacions obligatòries 
i que tant estan malmetent l'economia 
d'aquest Ajuntament els darrers anys. 
Per altra banda estem donant molta 

importància a atendre la ciutadania 
i licitar els serveis corresponents 
(jardineria, escola bressol, servidors 
informàtics, reprografia, telefonia, etc.) 
estrictament conforme a la llei de 
contractacions. Tot per aconseguir el 
Cervelló que volem.

Aquí detallem un resum de les principals prioritats que s'han estructurat
en 4 eixos i que es podran consultar de forma completa a la nova web que s'està 
treballant de forma gratuïta a través de recursos de la Diputació de Barcelona.

Prioritats

Prioritats
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● Projectar un gran 
parc entre la Timba i la 

variant, i entre el camp de 
futbol i l'antiga Paperera, 

que recuperi camins i fonts, 
les mines, tot fent un pont a 

la Resclosa i una passarel·la 
per salvar la riera, i que formi 

part d'una gran anella verda al 
voltant del poble. 

● Reordenar l'espai de la Bòbila 
de forma transparent amb l'objectiu 
d'aconseguir els terrenys per al nou 
edifici de l'institut.

● Millorar els equipaments físics de 
l'Escola Bressol municipal i l'Escola 
Santa Maria de Cervelló.

● Elaborar un pla de mobilitat per definir 
solucions per comunicar urbanitzacions 
i per implementar el transport 
sostenible i potenciar l'ús de la bici.

● Aplicar sistemes d'estalvi energètic a la 
via pública de tot el terme municipal i 
d'equipaments municipals, amb l'aposta 
per la tecnologia led.

● Elaborar un Pla de seguretat viària 

per detectar i actuar sobre els punts 
perillosos o susceptibles de millorar.

● Estudiar la implantació de barreres 
verdes sòniques a diferents punts del 
municipi.

● Fer camins escolars segurs, nets, i 
sense barreres arquitectòniques.

● Elaborar rutes i itineraris naturals per 
posar-los a l'abast de la població.

● Planificar la neteja de franges 
contraincendis als vials i perímetres 
d'urbanitzacions.

● Estudiar la situació jurídica i l'estat de 
les urbanitzacions per trobar la solució 
més adient per a cadascuna d'elles.

● Fer un pla d'eliminació de barreres 
arquitectòniques per actuar en diferents 
fases i aconseguir un municipi.

● Incorporar-nos als programes comarcals 
de control de plagues contra el mosquit 
tigre.

● Impulsar espais segurs amb controls 
coordinats de les diferents policies i 
estudiar la implantació de càmeres de 
seguretat.

Hem de reforçar serveis
per als que més ho necessiten 

i treballar per aconseguir 
millors equipaments i més 
activitats adreçades a les 

persones.

Volem un territori connectat, 
segur, permeable i accessible, 

i s'han d'afrontar els 
diferents problemes de les 

urbanitzacions.

Què és el

PAM?

Un Pla que marca les prioritats per millorar Cervelló

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el 
conjunt de directrius que marquen les prioritats 

d'aquest mandat a l'Ajuntament de Cervelló. 
És l'instrument de planificació de l'activitat 
municipal fins a l'any 2019. Un full de ruta on 
s'estableix una direcció i unes actuacions 

per aconseguir els objectius proposats, 
a partir de quatre eixos principals 

que definim en aquestes 
pàgines...

Prioritats

Prioritats

● Iniciar processos de 
participació per diferents 
temes del futur del poble: 
Pla de mobilitat, camins 
escolars, Ordenances del 
civisme, etc.

● Donar suport a la 
comunitat educativa i les 
entitats del municipi, amb 
ajudes a les activitats i 
millores als equipaments.

● Millorar la comunicació 
a través de revistes 
puntuals, una pàgina web 
actualitzada i panells 
d'informació per posar 
cartells.

● Ordenar les zones 
esportives i invertir en els 
nostres equipaments per 
promocionar un model de 
vida saludable.

● Donar suport a la 
Biblioteca com a gran 
centre cultural del 
municipi, tot intentant fer 
un gran arxiu històric de 
Cervelló amb una intensa 
recopilació de documents i 
fotografies.

● Potenciar un espai 
associatiu relacionat amb 
els esports de muntanya i 
de natura, que és la nostra 
gran riquesa, tot creant 
una gran cursa a Cervelló.

● Treballar per aconseguir 

que Cervelló arribi a ser 
Ciutat Gegantera. Fer una 
oferta cultural diversa, 
millorant els equipaments 
culturals, impulsant el 
nostre gran patrimoni 
i donant suport a les 
entitats i a la cultura 
popular i tradicional.

● Fer un pla per 
aconseguir un Cervelló 
cardioprotegit, dotant dels 
desfibril·ladors necessaris 
i organitzant cursos de 
formació en reanimació 
cardiopulmonar.

● Treballar per a la 
nostra gent gran 
dinamitzant el Casal, 
facilitant l'envelliment 
saludable, potenciant 
una xarxa municipal 
de dinamitzadors, 
fent circuits d'esport i 
manteniment a l'aire lliure 
i aprovant el reglament del 
Casal.

● Elaborar un reglament 
sobre les subvencions 
a les entitats amb uns 
criteris coherents.

● Respondre totes les 
demandes de la ciutadania 
de la forma més ràpida 
possible: ja sigui per 
telèfon, instància en paper 
o correu electrònic

● Donar prioritat a les famílies més 
necessitades amb intervencions 
ràpides i directes.

● Treballar la igualtat, la cooperació, la 
solidaritat i la sanitat com a forma 
prioritària de millorar la nostra societat.
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Els joves de l’Esplai el Raconet van participar a l’acampada jove organitzada el 
28 i 29 de maig per la Federació Catalana de l'Esplai on es van reunir 160 joves 
d'entre 12 i 16 anys de diferents esplais que conformem aquest moviment. En Marc 
Martínez ens explica la seva vivència: "Després d'un llarg viatge amb tren i una 
molt llarga caminada vam arribar al terreny d'acampada de Can Messeguer, el qual 
representava Camp Rock, tot estava ambientat en uns campaments musicals. El 
primer que vam fer, després d'arribar, va ser muntar les tendes i reunir-nos tots 
en una carpa que hi havia situada. Allà vam fer un joc per fer uns grups amb els 
quals faríem unes activitats. Després de fer les activitats, vam formar els grups 
amb els quals faríem unes activitats que nosaltres vam elegir personalment. N'hi 
havia moltes, entre elles un concurs de còctels, una excursió a Montsoriu, un taller 
de Macramé, entre moltes més. En acabar les activitats vam tenir un temps de 
descans, vam sopar i vam fer la festa de nit. El dia següent vam recollir-ho tot i 
vam agafar el dinar per menjar durant el camí i vam tornar cap a casa. Va ser molt 
divertit i vam conèixer molts joves amb les mateixes inquietuds que nosaltres, amb 
qui vam compartir moltes experiències."

El Raconet,
a l’acampada jove dels esplais

L’alumna de 1r d’ESO de l’institut 
de Cervelló, Laura Sánchez i 
Carbonell, ha estat premiada en la 
4a edició del Concurs Interescolar 
de Dibuix Tintinaire. A tot Catalunya 
hi han participat 4.000 alumnes, 
pertanyents a 35 escoles, que 
han lliurat al jurat 300 treballs. 
D'aquests s'han atorgat 30 premis, 
3 per a cada categoria, i la Laura 
ha aconseguit el tercer premi 
amb la presentació d’una notícia 
fictícia sobre la violència de gènere. 
L’objectiu del concurs és estimular 
el plurilingüisme en l’alumnat i 
desenvolupar-ne les competències 
comunicatives i artístiques a través 
dels còmics. També busca donar 
suport a l’impuls de la lectura en 
diverses llengües i que els alumnes 
descobreixin i reflexionin sobre 
valors presents als còmics del Tintin. 
L’entrega dels premis va tenir lloc al 
CaixaFòrum de Barcelona.

Una 
cervellonina 
premiada 
al Concurs 
Tintinaire

La vintena d’infants que han 
participat aquest curs al projecte 

socioeducatiu de la Nau també fan 
vacances. El final de curs va tenir lloc 

el passat 15 de juny a la plaça de la 
Masia, on infants, monitores i familiars 

es van retrobar per dir-se adéu fins al 
setembre. Els nens i nenes van rebre un 
diploma per la seva assistència i una carpeta 
personalitzada on podran ficar totes les 
feines que han fet al llarg dels últims mesos.

Quan s’acosta el mes de maig l’esplai 
el Raconet i els diables celebren el 
seu aniversari de forma conjunta. 
Durant el matí del 30 d’abril es va 
organitzar una cursa per equips a la 
plaça de l’Esplai, els premis de la qual 
es van lliurar a la tarda després d’una 
sessió de contes. A la nit el Correfoc, 
amb la colla petita de Sant Pau 
d’Ordal com a convidada, va recórrer 
el centre del poble per continuar 
la festa a la mitjanit amb música a 
càrrec del DJ Sergi Ferrer. L’endemà 
es va celebrar el dinar d’aniversari i a 
la tarda, l’animació infantil va tornar 
a la plaça. 

s’atura fins al setembre

Per molts anys, diables i esplai!
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Els infants del municipi continuen 
aprenent a circular correctament 
per la via pública, tant si van a 
peu com en bicicleta o patinet, 
gràcies a les classes d'educació que 
reben periòdicament a través de la 
col·laboració amb la Policia local. 
Durant el mes de juny, escolars 
dels dos centres de primària de 
3r i 4t curs han participat de 
l'experiència que els permet adquirir 
coneixements bàsics per anar més 
segurs.

L'Escola Santa Maria de Cervelló i l'Escola Nova van celebrar el final de curs amb sopars de 
germanor als patis de les escoles i diferents activitats per a grans i petits. L'institut també 
va celebrar un sopar de germanor i va fer la cerimònia de graduació dels grups de 4t d'ESO.

Els escolars 
aprenen 
educació viària

L’aigua i les pintures han estat els 
protagonistes de la festa de final de 
curs de l’escola bressol municipal 
que es va celebrar el passat 1 de 
juliol. Els més petits de la localitat 
s’han esbargit plasmant als llençols 
estirats a terra la seva creativitat 
com a pintors i fent jocs amb aigua. 
Acompanyats dels seus familiars, 
nens i nenes van sopar a la fresca a 
la plaça Saint Martin le Beau.

Fi de curs de 
l’escola bressol

Ball al sopar de germanor de l'Institut.

Festa d'escuma a l'Escola Sta Maria de Cervelló.

Batucada al sopar de germanor de l'Escola Nova.

Graduació de 4t d'ESO de l'Institut a l'Ateneu.
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El tret de sortida va ser la presentació del 
llibre Fibromiàlgia, mucho más que dolor de 
Sílvia Ferrer Ibars a la Biblioteca municipal el 
passat 12 de maig.

La fibromiàlgia, la síndrome de fatiga 
crònica i la sensibilitat química van 
centrar la taula de salut que va reunir a 
especialistes en la matèria a la Sala de 
Plens el passat 23 de maig.

L’esport i la salut van de la mà i  per això 
no van faltar activitats esportives durant 
la setmana, com sessions de running i 
crossfitness, aiguagim, bodybalance i la 
caminada que va sortir de Ceraqua.

Amb motiu de la celebració de la Setmana sense fum, es va organitzar una campanya consistent 
en canviar una cigarreta per una poma als establiments i equipaments municipals que hi 
col·laboraven.  Entre els participants es va sortejar el llibre “Es fácil dejar de fumar si sabes 
cómo” d’Aller Carr, després de la xerrada programada pel 31 de maig, Dia contra el tabac, a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament.

La nutrició té un paper bàsic en la salut de 
les persones, tal com vam poder comprovar 
gràcies a l’exposició Menja bé, tu hi guanyes 
que es va instal·lar a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament del 18 al 31 de maig.

Per tal d’adquirir els coneixements bàsics i 
saber com actuar davant una emergència 
es va impartir un taller DEA (desfibrilador 
extern automàtic) amb rmembres de diverses 
entitats del municipi el 24 de maig.

I especial protagonisme va tenir el bàsquet 
amb motiu també dels 15 anys de l’equip 
femení del municipi gràcies al torneig que 
va enfrontar totes les categories al Pavelló 
municipal Xavier Ballber.

Els més petits van aprendre a cuinar plats 
senzills i saludables amb els productes que 
ells mateixos van recollir del petit hort urbà de 
la Biblioteca.

Sota el nom “Accidents domèstics a la llar de 
la gent gran” les persones grans van rebre 
consells i recomanacions per estar més segurs 
a casa i evitar riscos innecessaris.

Els estudis de Ràdio Cervelló van acollir la xerra-
da sobre salut mental que va comptar amb la 
presència, entre d’altres, del president de l’Asso-
ciació de Salut Mental del Baix Llobregat i que va 
ser retransmesa en directe el dia 30 de maig.

Per cloure els actes de la Setmana de la Salut, 
el Dr. Javier Tapia, especialista en nutrició, 
va impartir una xerrada sobre diabetis i 
sexualitat a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Cervelló va organitzar la Setmana de la Salut del 23 al 31 de maig amb un programa d’activitats 
que també recollia els actes del Dia Internacional de la Salut de les Dones i de la Setmana sense fum.

Setmana de la Salut
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FAREM s’acomiada
fins al setembre
L’entitat FAREM, associació de persones amb discapacitat 
intel·lectual o Física dels municipis de Vallirana, Corbera de 
Llobregat, La Palma de Cervelló, i Cervelló, també ha acomiadat 
el curs fins al mes de setembre. El passat 5 de juny l’Ateneu va 
acollir la seva particular festa de final de curs pels joves, durant 
la qual vam poder gaudir del vídeo fet pels monitors. Com si fos 
un canal de televisió molt professional, els joves van explicar les 
activitats que han fet durant la temporada, com la celebració 
del Dia del Discapacitat o de festes com el Nadal o la Pasqua 
fent cagar el Tió i elaborant una mona, a més de fer els seus 
particulars anuncis de publicitat o parodiar altres programes.

Amb motiu de la celebració del 
Dia de les persones refugiades, el 
passat 20 de juny la Sala de Plens de 
l’Ajuntament va acollir la presentació 
de Fronteres, un projecte de tallers de 
reflexió sobre el fet migratori, basats 
en el documental “Caure del niu”, de 
la directora Susanna Barranco i amb 
el suport de DGAIA, Fundació Hospital 
Pere Claver i Amnistia Internacional. 
Els tallers Fronteres exploren la 
realitat de les migracions a partir 
de les reflexions dels testimonis del 
documental i també de les reflexions 
d’especialistes sobre aquest àmbit. 

Reflexions sobre el fet migratori

Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals) el passat 28 de juny, l'Ajuntament va organitzar un 
acte de reconeixement al col·lectiu, consistent en la lectura del manifest 
reivindicant els drets i el respecte per a totes les opcions sexuals i d’una sèrie 
de poemes de l’autor Juan Alejo que es van alternant amb una volada de 
globus. Durant tota la jornada va romandre desplegada al balcó del consistori 
una pancarta a favor de la tolerància i el respecte cap a la diversitat.

Cervelló amb el col·lectiu LGTBI
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El grup del taller de memòria que s’imparteix al Casal de la Gent 
Gran van visitar el Museu Picasso de Barcelona el passat 31 de 
maig com activitat de cloenda del curs. Una vintena de persones 
grans han participat aquesta temporada en el taller que els facilita 
estratègies i tècniques per potenciar l’adquisició, el manteniment 
i la recuperació de la informació i aconseguir així preservar la 
capacitat de memoritzar durant més temps i de forma més 
efectiva. Es tracta d’una experiència que, per segon any consecutiu, 
es coordina des dels serveis socials municipals amb la Creu Roja 
durant el curs escolar.

Fi de curs del taller de memòria de la gent gran

I és que el teatre està molt present en la vida de 
moltes persones i això és el que intenta fomentar 
el Teatrí organitzant tallers per als amants del 
gènere sense cap límit d’edat. Els actors i actrius 
del grup d’adults ens van fer una demostració dels 
seus dots interpretatius a la mostra del passat 1 de 
juliol a l’Ateneu. El grup dels mitjans i mitjanets va 
agafar el relleu el dia 4 per demostrar el que han 
après en els últims mesos de classe.

Cloenda 
dels

tallers de 
teatre

cervelló informació18

Els membres del grup de teatre del Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas han tornat a demostrar que no hi ha edat per 
pujar a un escenari i treure les habilitats artístiques. El passat 19 de juny  van organitzar el seu “guateque” particular a 
l’Ateneu amb actuacions musicals, balls i diferents interpretacions. Alguns debutaven traient la seva vena artística però 
d’altres ja tenen per la mà això de ficar-se en la pell d’una altre i fer passar una bona estona al públic assistent.

Grans actors

El Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas va oferir a l'Ateneu un 
final de curs ple de magnífiques actuacions.
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L’entitat Cervelló Solidari està de celebració durant tot 
l’any amb motiu dels seu 20è aniversari. La darrera 
activitat que ha desenvolupat ha estat la jornada 
esportiva que van celebrar el passat 19 de juny al 
Pavelló municipal conjuntament amb el Club Futsal. A 
la jornada no van faltar les activitats de futbol sala, un 
partit i una xocolatada per a tothom, a més d’un inflable 
per als més petits.
D’altra banda i, com cada any, l’entitat està organitzant 
la Tómbola solidària per als dies de la Festa Major. La 
inauguració tindrà lloc al carrer Major núm. 134, Ca 
la Nicàsia, el proper dissabte 23 de juliol a les 12 del 
migdia i romandrà oberta durant tots els dies de les 
festes. A més, cal destacar que durant tot l’any els 
membres de l’entitat recullen tot allò que pugui ser 
d’interès per a poder organitzar la tómbola.

cervelló informació

Grans actors
Cervelló Solidari continua 

celebrant els 20 anys

Molts corredors han fet possible l’arribada 
de la Flama del Canigó al municipi. Un 
primer grup va anar a recollir el foc fins a 
Esplugues de Llobregat, on van encendre 
les torxes per portar-les enceses fins a 
Cervelló. D’altres s'hi van afegir al límit 
amb la Palma de Cervelló, i van pujar 
corrents fins al poble on, com cada any, 
el foc protagonista de la revetlla de Sant 
Joan es va portar fins a la rambla Josep 
Tarradellas per fer diferents lectures i es 
va encendre una foguera simbòlica. La 
Flama del Canigó és la festa d’encesa dels 
Focs de Sant Joan, símbol de la nostra 
identitat i que coincideix amb els solstici 
d'estiu.

Per Sant Joan, 
arriba la Flama 
del Canigó
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Cervelló va ser la seu el passat 12 de juny 
del Campionat de Catalunya infantil d’Arts 
Marcials Coreanes Kuksoowon al Pavelló 
municipal  Xavier Ballber. La jornada va 
comptar amb la presencia i exhibicions de 
KJN Jordi Velasco i de l’equip d’instructors 
i d’exhibicions infantil. El kuksool és una 
art marcial d’origen coreà adaptat per 
a tot tipus de públic i nivell. A l’escola 
del municipi es posa especial èmfasi en 
el treball en els infants i els juniors no 
únicament en la tècnica sinó en els valors 
tradicionals que comporta l’art marcial: 

respecte, disciplina, treball i auto-control.
D’altra banda, el passat 21 de maig va tenir 
lloc el VII Campionat d’iniciació de karate 
també al Pavelló, organitzat per Club Karate 
Kiritsu amb la participació de clubs vinguts 
de diferents pobles de Catalunya 
(Sabadell, Barberà, 
Llívia, Cardona…). Van 
participar uns 80 nens i 
nenes i es van realitzar 
les modalitats de katas 
per equips i katas 
per famílies. A l’acte 
també es van lliurar 
els nous cinturons 
aconseguits pels petits 
de Cervelló. Segons els 
organitzadors, “aquest 
campionat va tenir 

com a objectiu, no tant la consecució de 
medalles, sinó iniciar als petits i no tan 
petits a gaudir d’aquest esport que barreja 
concentració, precisió, disciplina, respecte i 
companyerisme”.

Les arts marcials,
molt presents al municipi

Enhorabona a l'equip aleví femení d'handbol de l'AMPA 
de l'Escola Nova per haver-se proclamat campiones de la 
lliga. Les nenes, acompanyades per la resta d'infants que 
practiquen aquest esport, van participar en la recepció 
oficial que es va fer el passat 9 de juny a la sala de Plens de 
l'Ajuntament, durant la qual van lluir orgulloses la copa i les 
medalles aconseguides.

Felicitats, campiones!

Mentre uns s’acomiaden fins al setembre, d’altres 
fan festes de benvinguda a l’estiu. Les instal·lacions 
de les piscines exteriors del complex esportiu 
Ceraqua va acollir el vespre del passat 1 de juliol 
la Pool White Party, una festa on tothom havia de 
vestir-se de blanc i on l’aigua i la música va tenir 
un paper protagonista. Abans del bany nocturn, 
va haver-hi temps per  escalfar el cos amb una 
masterclass de zumba i per fer un mos amb les 
foodtrucks que es van instal·lar en el recinte. La 
piscina d’estiu va començar la temporada el passat 
11 de juny i romandrà oberta al públic cada dia de la 
setmana fins al 10 de setembre.

Ceraqua inaugura la 
temporada d’estiu
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Dins del programa Juga Verd Play, Cervelló ha aconseguit diverses mencions 
durant la celebració del 3r Acte de Reconeixement als Valors que es va 
celebrar el passat 21 de juny al Teatre Auditori Atrium de Viladecans amb 
l’assistència dels guardonats. L’acte tenia com a objectiu distingir als 
equips, entitats i agents més destacats d’aquest programa inclòs dins de 
la competició dels Jocs Escolars del curs 2015-16.  En la categoria de futbol 
sala han estat premiats el Futsal Dacor A i B en els campionats de Futbol 
5 prebenjamí mixt 2a fase grups F i D, i el Futsal Cervelló en la categoria 
Futbol 5 aleví mixt 2a fase gruo D. Pel que fa al handbol, han estat 
reconegudes les noies de l’equip aleví de l’AMPA de l’Escola Nova. També va 
haver reconeixements especials a  les entitats, escoles, dinamitzadors de 
joc, equips, tècnics i tutors de grada que més suport han donat al programa 
gràcies a la seva implicació, en el cas de Cervelló a Sergi Badia com a 
dinamitzador i als tècnics David Alsedà i Marc Fisas, a més de l’AMPA de 
l’Escola Santa Maria de Cervelló.

Cervelló guardonat 
dins del Juga Verd Play

La Penya Blaugrana de Cervelló ha estat de 
doble celebració, per una banda per arribar als 

20 anys i per l'altra per haver estat la seu de 
la 3a Trobada de Penyes Barcelonistes del Baix 

Llobregat.
El passat 4 de juny la localitat es va tenyir de 

blau i grana. Al matí es va disputar al camp de 
futbol municipal el torneig d'aniversari amb 

un total de 8 equips en la categoria d'alevins, 
2 locals i 6 visitants, entre ells un arribat des 

de Burgos. Els jugadors i el públic van reposar 
forces amb la botifarrada que va tancar el matí. 

I ja a la tarda, les penyes de diversos punts de la 
comarca es van concentrar a Ceraqua i des d'allà 
van iniciar una cercavila pel poble acompanyades 

dels Gegants i els diables, per acabar el passeig 
a l'Ateneu on es va fer una recepció i un col·loqui 
sobre els valors del futbol moderat per l'estilista 
i conegut culer Josep Pons. Posteriorment i com 

a cloenda de la jornada es va celebrar el sopar 
de penyes a la Masia de Can Esteve, amb els 

intercanvis de presents entre els organitzadors, 
el FC Barcelona i l'Ajuntament de Cervelló 

representat per l'alcalde, José Ignacio Aparicio, i 
la regidora d'Esports, Montserrat Canas.

Per molts anys, Penya!

Els passats dies 4 i 5 de juny el Pavelló 
municipal Xavier Ballber va ser l’escenari 
de la 18a Trobada de Futbol Sala base, 
en la qual van participar 11 equips de 
diverses localitats del Baix Llobregat més 
les diferents categories del Futsal Cervelló 
(els dos equips d’alevins, el femení base, els 
tres infantils, els cadets masculí i femení 
i el juvenil). El palmarès dels amfitrions va 
ser  espectacular, ja que els equips locals 
van resultar guanyadors en 4 de les 6 
categories de la trobada. 
D’altra banda el Futsal també té activitat 
especial durant aquests dies de juliol, ja 
que del 4 al 15 juguen la Copa Futsal, el seu 
particular torneig d’estiu.

Triomfs del Futsal 
a la 18a Trobada 
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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

Cristina
Martínez

Un any de govern
Tot just fa un any que estem al govern i a través 
d’aquestes línies us volem traslladar la nostra 
valoració.
Ha sigut un any intens, de molta feina 
interna per valorar la situació en què es 
trobava l’Ajuntament i quins eren els recursos 
econòmics i tècnics dels quals disposàvem per 
dur a terme tots els projectes programats per 
aconseguir el Cervelló que ens mereixem.
Tot i ser un govern en minoria, hem aconseguit 
desencallar projectes i tràmits oberts en 
l’anterior legislatura mitjançant el diàleg, la 
participació dels agents implicats i fent les 
modificacions corresponents per aconseguir 
el suport de la majoria del consistori, com 
ha passat amb el projecte de la Bòbila (i així 
obtenir els terrenys públics per a l’ampliació 
de l’Escola Nova i la construcció de l’institut), 
el Catàleg de Patrimoni aprovat recentment, el 
Reglament del Casal Municipal de Gent Gran, 
el Pla Local de Joventut o el Reglament de 
funcionament de la Biblioteca Municipal.
També ha sigut un any innovador quant 
a la participació ciutadana, realitzant una 
consulta popular no referendària per a una 
possible ampliació o no de la pedrera d’El 
Telègraf amb un èxit de participació (16,75%). 
I en esdeveniments hem engegat festes com 
la de Halloween i Castanyada, Nadal, Sant 
Jordi, per a la Gent Gran, per a Joves i curses i 
passejades (Cap d’any, de les dones, de la salut 
i aviat una de muntanya), Fira del vi i trobada 
d’Escalèxtric.
Apostem per projectes que tot just hem iniciat 
com la campanya del civisme, camins escolars 
segurs, la gestió de les instal·lacions del camp 
de futbol, potenciar la campanya comercial, 
realitzar trobades empresarials, el bus exprés 
o el teatre en família, entre d’altres.
Un any de molta feina que veurà el seu fruit 
durant aquesta legislatura i sempre comptant 
amb les aportacions dels veïns, entitats, 
comerços i empreses del municipi. 
El grup municipal M’Estimo Cervelló PSC CP 
us desitgem bona Festa Major i que gaudiu de 
l’estiu!

Una festa major petita
Ja hem començat l’estiu i això vol dir que 
aviat estarem gaudint altre cop d’una nova 
festa major. La que hauria de ser la més 
gran de les festes que es celebren al nostre 
poble, altre cop serà petita, molt petita.

Què vull dir amb això? Que una vegada més 
la festa major serà feta sense participació 
dels veïns i veïnes. Enlloc de fer com passa 
a la gran part dels pobles de Catalunya, a 
Cervelló continuarem sense tenir comissió 
de festes.

Per no tenir, l’Ajuntament ni tan sols ha 
tingut una reunió amb les associacions 
del poble per tal de coordinar-se. L’únic 
contacte més enllà de les parets de 
l’Ajuntament que ha tingut el govern del 
PSC i Podemos és una reunió informativa 
amb uns quants comerciants (ni tan sols 
es va convidar tothom) i una trobada amb 
entitats esportives.

Aquesta poca (o inexistent) participació 
fins i tot ha arribat a l’extrem en què s’han 
prohibit propostes d’activitats que no 
han agradat al govern municipal perquè 
no entraven dins la seva agenda tancada 
i estreta, com són els versots que aquest 
any estava preparant la Colla de Diables 
o la proposta del Joc de la Pastanaga del 
Futsal. Tristament, això em recorda a la 
ment tancada i estreta d’altres èpoques.

Tot plegat m’emprenya com a comerciant 
i ciutadà de Cervelló però també com a 
regidor, perquè des d’Esquerra creiem que 
la millor festa major és aquella que es fa 
amb la participació de tothom i no des d’un 
despatx tancat i d’esquenes al poble. Així 
no es pot governar.

Òscar
Vendrell

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

Podemosfobia

En este último mes estamos asistiendo a 
unos plenos rocambolescos.  Parece ser 
que el miedo de algunos grupos a perder 
credibilidad o incluso votantes se está 
evidenciando en forma de Fobia . El mie-
do se genera cuando una persona percibe 
que corre peligro por cualquier motivo,  
entonces actúa de dos maneras huye o 
ataca. Entiendo que algunas por miedo 
al ridículo no quieran salir corriendo e in-
tenten atacar aunque sea de forma ridí-
cula, pero el orden del factor no altera el 
producto y sigue siendo ridículo la manera 
de actuar que tienen en los plenos, creen 
estar por encima de todas las demás per-
sonas, porque son los que más ridiculizan, 
los que más se ríen…. Verdaderamente al 
principio pensaba que lo que les faltaba 
era madurez ahora me doy cuenta que lo 
que les falta es vergüenza. Burlarse de las 
personas no les hace ser más grandes, ni 
más poderosos sino todo lo contrario.  Los 
vecinos y vecinas de Cervelló no se me-
recen que se les engañe de esta manera. 
Votar en contra de una Consulta Ciuda-
dana y luego colgarse la medalla con fo-
tos con los Diputados del Parlament solo 
evidencia que el tipo de política que están 
haciendo es muy sucia. ERC, nuestro gru-
po municipal, Cervelló, ahora sí se puede, 
se lleva una gran decepción con vosotros, 
el día que nos llamasteis para pactar con 
CIU nos dijisteis que queríais hacer política 
de juego limpio, pues esto precisamente 
no es juego limpio. Presentar una moción 
en el que nos juzgas y condenas con fal-
sos argumentos tampoco es juego limpio, 
tampoco por parte del resto de partidos 
CIU i C’s que aprueban esa moción sin ni si 
quiera haberse documentado y contrasta-
do información y todo esto justo después 
de la consulta popular, dejando deslucido 
un gran acontecimiento democrático para 
los vecinos y vecinas de Cervelló como fue 
la consulta de la ampliación de la cantera y 
justo antes de unas elecciones generales, 
me hace que pensar.

Mí política eres tú,
sois vosotros
Parece que fue ayer cuando iniciamos esta anda-
dura, pero, ya hace un año, un año que no hubiese 
sido posible sin vosotros, sin todos y cada uno de 
esos héroes anónimos que hacéis que nuestro tra-
bajo porque no olvidéis, que nuestra labor es para 
vosotros, para que vuestra vida sea cada día me-
jor. Vosotros sois nuestros jefes y sois los que ha-
céis posible que cada día trabajemos y luchemos 
por el Cambio a Mejor.  
Ahora bien, en primer lugar, quiero daros las gra-
cias por todo vuestro apoyo en esta legislatura 
porque no olvidéis que, sin vosotros, nada de esto 
hubiese sido posible, Ciudadanos Cervelló, al igual 
que Ciudadanos en toda España, siempre ha tra-
bajado por mejorar vuestras condiciones de vida. 
En este caso concreto, en Cervelló, pactamos para 
llevar a cabo medidas en pro de nuestro munici-
pio. Como sabéis, ese pacto fue para facilitar el 
nuevo gobierno del PSC, pero ello, no implica, que 
no sigamos haciendo una oposición constructi-
va y fiscalizadora porque si hay algo que hemos 
aprendido en este año, es que da igual de qué 
color vengan las propuestas si ello significa una 
mejora para nuestro Municipio. No olvidemos que 
antes de que Ciudadanos entrara en Cervelló, aún 
había mucho que mejorar, todavía queda, pero lo 
estamos consiguiendo con todo nuestro esfuerzo. 
Dentro de ese acuerdo había puntos principales 
que estamos ejecutando en nuestro programa y 
los cuales creemos de vital importancia, de mayor 
urgencia y principales para hacer una verdadera 
política productiva para nuestros ciudadanos. 
En este año os podría contar muchas cosas. Cosas 
como la satisfacción que me genera el aportar mi 
granito de arena por todos y cada uno de vosotros. 
La satisfacción de pensar que estamos haciendo 
las cosas bien. La satisfacción de hacer que no per-
damos la esperanza, y la satisfacción de ver, que 
vosotros, nosotros, los vecinos y compañeros ve-
mos mejoradas en la medida de los posible nues-
tras condiciones de vida. Aún queda mucho por 
hacer, y es por ello que os pido vuestra confianza, 
vuestro apoyo y vuestro “buen hacer” para que 
podamos seguir mejorando nuestro municipio. El 
Municipio que me vio nacer y por el que merece 
la pena hacer política. Os pido nuevamente, vues-
tro apoyo, para seguir haciendo políticas como 
la limpieza y desbroce de las urbanizaciones, au-
mento del servicio de limpieza de residuos, mayor 
mantenimiento de los parque y jardines, poner en 
marcha un proyecto de vídeo vigilancia para urba-
nizaciones, pueblo y zonas industriales. 
Ciudadanos Cervelló ha demostrado que la nueva 
forma de hacer política es posible con Ciudadanos. 
En los próximos meses Ciudadanos presentará 
sus propuestas para la modificación de las Orde-
nanzas Municipales, incivismo, excrementos de 
animales y ocupación de vía publica.  
Lo que es importante para Cervelló, es importante 
para Ciudadanos. Confiamos en vosotros. 

Luis
Díaz
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Satisfets del nostre govern

Estem molt satisfets del govern de la le-
gislatura passada. En un moment molt 
complex, amb moltes dificultats econòmi-
ques, en plena crisi i amb moltes neces-
sitats socials, varem saber gestionar molt 
bé la situació.

Afrontant la delicada situació econòmica 
de l’Ajuntament de Cervelló, amb 4 M€ en 
negatiu. Aconseguint l’edifici de l’Escola 
Nova (després de 6 anys... ). Realitzant 
diferents actuacions com, per exemple: 
el formigonat de la Resclosa, l’asfalta’t 
de l’aparcament de darrera de l’església, 
la barana del Torrent Fondo, aparcaments 
al Castell i a l’Església de Santa Maria, la 
remodelació de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana i la Ràdio municipal, un ascensor 
a l’Ateneu, un accés a la rampa i un ser-
vei higiènic adaptat a l’església de Sant 
Esteve, l’aprovació inicial del Catàleg de 
Patrimoni, etc... i tot això amb subven-
cions supramunicipals, per lo que no van 
costar diners als veïns. I també, perquè 
no dir-ho, varem posar al dia els Serveis 
Socials de l’Ajuntament per tal de recolzar 
a la gent més necessitada... i varem orga-
nitzar les millors festes que ha tingut mai 
Cervelló. Si, estem satisfets de la gestió 
realitzada per l’anterior equip de govern.

Jesús
Arévalo






