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

Deixalleria i estris vells
Torrent d’en Mascaró, 2 (Sector Grab)
Tel. 93 660 39 85
Horari: dimarts de 9 a 13 h, de 
dimecres a divendres de 16 a 19 h 
dissabtes de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

Recollida de mobles
i esporga
Per a la recollida de mobles i estris vells, 
restes d’esporga i d’arbres (en feixos, 
amb un màxim de 4 feixos), truqueu 
amb antelació a l’Ajuntament:

Tel. 93 660 00 70 
les recollides es fan els dilluns i dimarts.

28 d’octubre
18.30 hores
• Xerrada d’esports: El món dels escacs, a 

càrrec de Juan Santiago.
 Sala Polivalent de la Biblioteca.

29 d’octubre
21 hores
• Truita popular. Sala d’Actes de l’Ateneu.
 Organitza: Associació Saint Martin Le Beau.

31 d’octubre
18.30 hores
• Festa de la Castanyada i Halloween, amb 

xocolatada, animació i contes, i visita al 
Passadís de la por! Centre Cívic l’Ateneu.

2, 9, 16 i 23 de novembre
17 hores 
• Taller d’autoestima i assertivitat per a les 

dones: Apropa’t i estima’t.
 Sala Polivalent de la Biblioteca.

5 de novembre
•  "Som infants som presents": sortida de l’Es-

plai el Raconet al Caixa Forum. Cal inscripció 
prèvia. Sortida a les 9 h. de l’estació de FFCC 
de Quatre Camins.

10 de novembre
19 hores
• Tertúlia literària a càrrec de Martí Gironell.
 Sala Polivalent de la Biblioteca.

11 de novembre
20 hores
• Inauguració de l’exposició de pintura i cerà-

mica. Sala polivalent petita de l’Ateneu.
 Organitza Segle Nou.

12 de novembre
11.30 hores
• Xerrada d’esports: El món de l’esport de 

manteniment, a càrrec de Dolors Joan.
 Sala Polivalent de la Biblioteca.
21 hores
• Representació de l’obra de teatre Després de 

la pluja. Sala d’Actes de l’Ateneu.
 Organitza Teatre La Calaixera.

13 de novembre
9 hores
• WTS Pota-roja Cervelló: Trail de 8, 14 o 28 

km i Marxa BTT de 20 o 40 km
 Sortida des de Ceraqua
 Organitza: Ajuntament de Cervelló i EMP 

Sports Events, SLU.
 Cal inscripció a www.wefeeltrailseries.com
18 hores
• Representació de l’obra de teatre Després de 

la pluja. Sala d’Actes de l’Ateneu
 Organitza Teatre La Calaixera
 Sala Polivalent de la Biblioteca.

18 de novembre
17 hores
• Taller de manualitats: folrar capses, a càrrec 

de Trini Solé. Sala Polivalent de la Biblioteca.

19 de novembre
 • #DretalLleure: activitat infantil per a tota la 

família amb jocs de carrer. Rambla Josep 
Tarradellas. Organitza Esplai el Raconet.

21 de novembre
17 hores
• Xerrada de sexualitat contra la violència mas-

clista “Quan no, vol dir no”,  a càrrec d’Àngels 
Llamas. Sala Polivalent de la Biblioteca.

24 de novembre
18 hores
• Presentació del llibre L'Ona i la pedra 

màgica de l'Anna Garcia, conte amb 
persones amb discapacitats. Sala Polivalent 
de la Biblioteca.

25 - 27 de novembre
Horari segons establiment
• Cervetapes de tardor i Shopping Night. 

25 de novembre
Dia Internacional contra la violència masclista
11 hores
• Cine-fòrum.
 Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.
18 hores
• Lectura del manifest, encesa d’espelmes i 

repartiment de llaços. Actuació dels grups 
“Donatreres” i  Coral Diana.

 Plaça de l’Ajuntament.
20 hores
• Bateig de submarinisme a la piscina de 

Ceraqua. Inscripcions prèvies a l'Ajuntament 
(OAC) i a Ceraqua. També per correu electrò-
nic cervello@cervello.cat Places limitades.

De les 20 a les 24 hores
• Black Friday - Shopping night als establi-

ments comercials.

26 i 27 de novembre
• Sortida d’infants i joves a la casa de colònies 

Mas Cabàlies d’Ogassa. Organitza Esplai el 
Raconet. Preu de l'activitat: 45 euros (socis) 
50 euros (no socis). Cal inscripció prèvia.

26 de novembre
17.30 hores
• Festival de Cervelló Solidari. Sala d’Actes de 

l’Ateneu. Organitza Cervelló Solidari.
19 hores
• Exposició: 10è aniversari dels Amics Col·lec-

cionistes de Cervelló. 
 Sala Polivalent Gran Ateneu. Organitza 

Amics Col·leccionistes de Cervelló. 

27 de novembre
10 a 12 hores
• Fira: Buida les Golfes. Mercat d’Ocasió.
 Rambla Josep Tarradellas. 
19 hores
• Ball del Casal de Gent Gran Josep Tarradellas. 
 Sala d’Actes de l’Ateneu.
 Organitza Casal de Gent Gran.

1 de desembre
19 hores
• Inauguració de l’exposició dels artistes locals 

amb motiu de 10è aniversari de la Bibliote-
ca. Sala Polivalent de la Biblioteca.

2 de desembre
18 hores
• Festa Superlectors. Sala Polivalent de la 

Biblioteca i Sala Polivalent Gran de l’Ateneu.
 Organitza Biblioteca municipal.  

4 de desembre
9 hores
• Caminada popular per la riera. Organitza 

Grup de Recerca.
11 a 18 hores
• Vermut electrònic a la plaça de Saint Martin 

Le Beau. 
 Organitza Joviment i Ajuntament.

11 de desembre
17 hores
• Ball del Casal de Gent Gran Josep Tarradellas 
 Sala d’Actes de l’Ateneu.
 Organitza Casal de Gent Gran.

12 de desembre
19.30 hores
• L’origen del Cento i la Rosita. 
 Sala Polivalent de la Biblioteca.
 Organitza Biblioteca municipal.  

14 de desembre
20 hores
• Recital de poesia amb Leonci Canals i l’Aula 

de Música. Sala Polivalent de la Biblioteca.

15 de desembre
18.30 hores
• Lliurament dels premis del projecte Wiki 

takes organitzat per la Biblioteca.
 Sala Polivalent de la Biblioteca.
20 hores
• Taula rodona de l'esport a Cervelló, a càrrec de 

la Biblioteca. Sala Polivalent de la Biblioteca.

16 de desembre
18 hores
• Espectacle de màgia i teatre a càrrec de la 

Biblioteca. Sala d’Actes de l’Ateneu.
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L’alcalde

Les noves ordenances del civisme 
han de suposar un veritable pacte 
per millorar tot Cervelló...

Todo un curso
para mejorar Cervelló

Las nuevas 
ordenanzas 
del civismo 

deben suponer 
un verdadero 

pacto para 
mejorar todo 

Cervelló...

Tot un curs
per millorar Cervelló

Después del verano, con todos los buenos momentos de la Fiesta Mayor, hemos empezado el curso con fuerza y 
ganas de trabajar todavía más. El instituto inicia las clases con un nuevo módulo de última generación, más alto 
y más preparado, y antes de Navidad se prevé la preparación de otro módulo para el curso próximo. La guardería 
tendrá mejoras a corto plazo gracias a la nueva licitación del servicio que empezará en breve, y que no afectará a 
las magníficas educadoras que tenemos actualmente, además de no dejar ningún niño fuera de los que estaban 
preinscritos. En la Escuela Santa Maria de Cervelló se han sustituido las ventanas y persianas de toda la planta 
superior, y continuaremos mejorando un equipamiento que cuenta ya con más de 40 años.
También hemos firmado un nuevo contrato con una empresa de jardinería, después de años de estar en una 
situación de precariedad, y enseguida planificaremos las tareas necesarias para ajardinar espacios como la plaza 
11 de septiembre, colocar más verde en los centros educativos y más color en la calle Mayor.
El mantenimiento de la vía pública y las zonas verdes es una prioridad y por eso tenemos que trabajar todos juntos: 
ciudadanía y Ayuntamiento. Se ha contratado una brigada forestal para limpiar las zonas verdes municipales y 
ayudar en todas las franjas de protección contra incendios, y también se han hecho unos planes de ocupación 
con agentes cívicos que hacen una función pedagógica y educadora para que las cosas se hagan bien en la calle, 
sobretodo, respecto a los perros y los contenedores de recogida selectiva. En paralelo se están redactando, con las 
propuestas de la ciudadanía, las nuevas ordenanzas del civismo, que tienen que suponer un pacto real entre todos 
los sectores de Cervelló para tener un municipio cada día mejor.

Després de l'estiu, amb totes les vivències de la Festa Major, hem començat 
el curs amb força i ganes de treballar encara més. L'institut inicia les 
classes amb un nou mòdul d'última generació, més alt i més preparat, 
i abans de Nadal es preveu la preparació d'un altre per al curs vinent. 
L'escola bressol tindrà millores a curt termini gràcies a la nova licitació 
del servei que començarà ben aviat, i que no afectarà les magnífiques 
educadores que tenim actualment, a més de no deixar cap infant fora dels 
que estaven preinscrits. A l'Escola Santa Maria de Cervelló s'han substituït 
les finestres i persianes de tota la planta superior, i continuarem millorant 
un equipament que compta ja amb més de 40 anys.
També hem signat un nou contracte amb una empresa de jardineria, després 
d'anys d'estar en una situació de precarietat, i de seguida planificarem les 
tasques necessàries per enjardinar espais com la plaça 11 de setembre, 
posar més verd als centres educatius i més color al carrer Major.
El manteniment de la via pública i les zones verdes és una prioritat i per 
això hem de treballar tots plegats: ciutadania i Ajuntament. S'ha contractat 
una brigada forestal per netejar les zones verdes municipals i ajudar en 
totes les franges de protecció contra incendis, i també s'han fet uns plans 
d'ocupació amb agents cívics que fan una funció pedagògica i educadora 
perquè les coses es facin bé al carrer, sobretot, respecte als gossos i els 
contenidors de recollida selectiva. En paral·lel s'estan redactant, amb les 
propostes de la ciutadania, les noves ordenances del civisme, que han 
de suposar un pacte real entre tots els sectors de Cervelló per tenir un 
municipi cada dia millor.
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Ens agrada la música
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La primera actuació del projecte de creació del gran parc de la Riera de Cervelló ja 
comença a materialitzar-se. Es tracta de la construcció d'un pas sobre la riera en la 
zona de la Resclosa per reduir els problemes de circulació que es produeixen quan plou 
molt. Recentment s'ha fet l'estudi geotècnic necessari per poder redactar el projecte 
tècnic i que serveix per conèixer les característiques del sòl i de l'estructura de la zona al 
voltant d'aquest punt. Aquest gran projecte, que contemplarà en posteriors actuacions la 
construcció d'una passarel·la per vianants des del parc de la Timba a l'altra banda de la 
riera i la recuperació i restauració de diversos espais naturals, es posarà en marxa a partir 
del segon semestre de l'any vinent.

Comencen els estudis per a 
un nou pas sobre la riera Aprofitant els mesos d’estiu, 

l’Ajuntament ha realitzat diversos 
treballs de manteniment i de 
millora de l’espai públic del 
municipi, entre els quals destaca 
la substitució de les papereres 
que estaven fetes malbé o 
desaparegudes i la col·locació de 
nous bancs en diferents punts. 
Entre tots i totes hem de vetllar pel 
bon ús i manteniment del mobiliari 
urbà, que és de tothom.

Renovació del 
mobiliari urbà

Els propietaris d'habitatges poden tramitar ajuts econòmics per a qualsevol 
actuació relativa a la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, 
la millora de l'accessibilitat  i actuacions d'habitabilitat a l’interior dels 
habitatges. El programa contempla reparacions estructurals, adequació 
d’instal·lacions de subministraments (aigua, gas o electricitat), millora de 
l’aïllament, instal·lació d’ascensor, supressió de barreres arquitectòniques o 
l’adaptació per a persones amb problemes de mobilitat.
Si es tracta d’actuacions de rehabilitació en un edifici d'habitatges o a 
l'interior d'un sol habitatge, s'han d'obtenir informes d'idoneïtat abans del 
31 de gener de 2017. Podeu demanar informació a l'Ajuntament, donat que 
s'haurà de presentar la documentació i la sol·licitud dels ajuts, abans del 31 
de març 2017, tot i que es poden tancar les admissions de sol·licituds en dates 
anteriors si s'exhauereix la dotació pressupostària.
Els imports subvencionables van del 35% al 50% del cost de les obres, segons 
el tipus d'actuació. Podeu obtenir més informació a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal www.cervello.cat.

Una nova línia d'ajuts per rehabilitar habitatges, 
disminuir consums energètics i millorar la qualitat de vida

El nou pas serà molt més segur i facilitarà l'accés al camp 
de futbol i la comunicació entre el nucli urbà, Can Guitart i Torre Vileta.

Paperera de la plaça Onze de setembre, 
abans i després del canvi
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L’Ajuntament ha adjudicat en concurs públic el servei de conservació i manteniment 
dels parcs i jardins. Es van presentar 11 empreses i Moix Serveis i Obres SL és la que va 
treure més punts. El contracte, amb una durada de 4 anys, s’ha adjudicat per un valor 
de  486.349,88 euros amb IVA inclòs. Amb aquesta nova contractació es vol millorar 
els espais verds urbans, cercant una jardineria mediterrània, amb poc reg i plantes 
resistents i autòctones, a més de posar color i fer de Cervelló un lloc encara més bonic 
i amable. El contracte inclou l'ampliació de serveis, la incorporació de nous vehicles i 
eines necessaris per gestionar correctament els treballs i la conservació i manteniment 
d'espais verds que fins ara no es feien, com ara els centres educatius. També es farà 
l'esporga de forma continuada i el manteniment de 100 km líneals de vials.
Entre tots i totes hem de treballar per un Cervelló més verd, més net i més cívic.

Adjudicat el servei de jardineria pública

Malauradament un dels aspectes més negatius de l’estiu, els incendis forestals, també 
han estat presents en el municipi, que ha estat en elevat risc durant els últims mesos 
davant la sequera i les altes temperatures. El cap de setmana del 27 i 28 d’agost es 
van produir dos focs en zones boscoses. Dissabte es van cremar uns 2000 metres 
quadrats de sotabosc al camí de les Rovires en un foc que es va controlar ràpidament 
gràcies a la intervenció de 6 dotacions i 2 cotxes de Bombers, 4 d’ADF, els agents rurals, 
dos dotacions de Mossos d’Esquadra, la unitat de prevenció d’incendis de la Diputació 
de Barcelona i la Policia Local, a més de 2 helicòpters que van obligar a desallotjar la 
piscina municipal per si calia abastir-los d’aigua. I 24 hores després, el calava foc al camí 
forestal que s’accedeix des del carrer Miranda que només va calcinar uns 200 metres 
quadrats gràcies a la ràpida detecció per part de la Policia Local i la intervenció de l'ADF, 
bombers i agents rurals en la seva extinció. Tots dos incendis van ser provocats, per la 
qual cosa es va fer un reforç intensiu de vigilància en zones properes a nuclis urbans.

El consistori va engegar a començaments 
de l’estiu el projecte per renovar i arranjar 
els hidrants ubicats al terme municipal 
amb la col·laboració de Bombers. En 
primer lloc es va fer un inventari de tots 
els punts de la xarxa per tal de conèixer 
l'estat de cadascun d'ells, fixant la seva 
ubicació. Dels 142 hidrants comptabilitzats 
s'ha constatat que 82 es troben en servei 
òptimament, amb un diàmetre i una 
pressió d'aigua correctes, 20 estan fora 
de servei i 40 no funcionen perquè les 
canonades són reduïdes. Posteriorment 
s’ha establert una previsió d'actuació i, 
de moment ja s'han renovat 4 hidrants i 
durant aquest any es renovaran 5 més, 
la mateixa xifra prevista per al 2017. 
Aquestes renovacions segueixen els 
criteris establerts pels responsables de 
seguretat (Bombers): la prioritat és per 
als polígons industrials i les zones amb 
alta afluència de persones (CAP, escoles, 
equipaments públics, etc.), seguit de les 
entrades a les urbanitzacions i al costat 
dels dipòsits i, per últim, l'inici de les zones 
boscoses.

L’Ajuntament ha contractat quatre 
operaris que estant duent a terme 
treballs de neteja de vegetació en vorals 
de carrers d’urbanitzacions i parcel·les 
municipals, en el marc del programa 
complementari de foment de l’ocupació 
i de suport a la integració social de la 
Diputació de Barcelona. Els treballadors 
estaran actius durant tres mesos i 
mig, fins al 31 de desembre, i s’estan 
encarregant del manteniment de les 
zones verdes municipals però també 
de les urgències puntuals que puguin 

sorgir. A més, de forma excepcional, han treballat amb el grup Gaudim Cervelló en les 
feines de desbrossament dels accessos al Molí del Baró que recentment ha descobert 
l’entitat i que s’està intentant recuperar.  

Petits incendis forestals tornen
a posar en alerta el municipi

L'Ajuntament 
cataloga i renova 
els hidrants

Un pla d’ocupació temporal permet 
crear una brigada de neteja forestal en 
vorals i parcel·les municipals 

Tasques d'esporga la temporada passada, 
que enguany començaran al novembre
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Els infants dels Casals d’estiu 
s’apropen a la Policia Local
Els que també han après moltes coses durant les vacances 
han estat els infants que han participat en els diferents 
casals d’estiu programats al municipi. Entre les diverses 
activitats que han fet destaca la visita realitzada el passat 
22 de juliol a les dependències de la Policia Local. Uns 90 
nens i nenes de 6 a 12 anys repartits en diferents grups van 
conèixer de la mà dels guàrdies com funciona la comissaria 
i els vehicles policials, així com les funcions que té cadascú 
dins d’aquest cos de seguretat.

El passat 25 de setembre un veí del municipi 
va trobar unes restes òssies humanes en 
una parcel·la de la urbanització de Santa 
Rosa mentre netejava la seva finca, en una 
zona boscosa i de difícil accés. Al lloc dels 
fets es va personar la Policia local, Mossos 
d’Esquadra i la comitiva judicial per procedir 
a l'aixecament del cadàver, al voltant del 
qual també es van trobar restes de roba i 
una cartera amb documentació. 
Tots els indicis, el reconeixement d'aquests 
efectes personals per part de la família i els 
treballs de la policia científica, van portar 
a la identificació de les restes, que eren 
les d'un veí del municipi de  Sant Vicenç 
dels Horts de 40 anys, que constava com a 
desaparegut des de 1984.

Es troba el 
cadàver d’un home 
presumptament 
desaparegut fa 32 anys

Els monitors i els infants de l’Esplai el Raconet han aprofitat 
molt bé l’estiu. A part de les clàssiques activitats lúdiques, 

el passat 14 de juliol van portar a terme una acció de neteja 
i desbrossament de la zona de la riera del municipi, en 
una acció conjunta impulsada per Fundesplai amb tres 

esplais més, dos d’Esplugues i un de Barcelona. L’activitat 
va aplegar uns 150 nens i nenes de 12 a 16 anys que es van 
repartir en tres grups per cobrir tres zones: les penyes i els 
dos marges de la riera. Els participants van fer activitats al 

matí al camp de futbol i, fins i tot, van fer nit allà després 
d’una sessió de cinema a la fresca. Tot plegat amb el doble 

objectiu de prendre conscienciació sobre el manteniment 
de la natura i del treball en equip, alhora que es fomenta la 

relació amb altres esplais i infants de la zona.

Els infants de l’Esplai
netegen la riera

El consistori ha tingut l'oportunitat de provar durant els mesos d’agost 
i setembre dos vehicles elèctrics gràcies al contracte de cessió signat 
amb l’empresa Nissan arran de l’oferiment fet per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. La cessió s’ha fet amb la finalitat de provar i comprovar que la 
utilització de vehicles elèctrics és una de les millors solucions per reduir les 
emissions de CO2 i contaminants, especialment en les ciutats, i com a mitjà 
de millora de l’eficiència energètica en el transport. Cervelló incorporarà un 
vehicle elèctric per als serveis 
de jardineria i tres bicicletes 
elèctriques per a què els 
treballadors puguin fer 
desplaçaments relacionats 
amb les seves tasques 
de forma saludable i 
sostenible. 
A les properes 
ordenances fiscals, a més, 
es proposarà avantatges 
per a les persones que facin 
servir vehicles elèctrics.

L’Ajuntament
prova vehicles elèctrics
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La intensa activitat que hem viscut 
durant l’estiu, amb activitats més 
lúdiques, recreatives i festives, dóna 
pas a una nova temporada i un nou 
curs escolar. Enrere queden els dies 
més llargs, les xafogoses nits, les 
estones compartides amb amics i veïns 
i la relaxació que ens ha permès les 
vacances. Al municipi iniciàvem una 
temporada plena d’actes i de propostes 
de les entitats locals, d’iniciatives 
comercials com el Shopping Night i 
l’exitós Cervetapes, de celebracions 
com l’arribada als 18 anys dels joves 
del municipi i d’esdeveniments que van 
ser l’aperitiu de la nostra festa més 
important, la Festa Major d’estiu.

Un estiu

cervelló informació

La generació nascuda el 98 van celebrar

els seus 18 anys amb alegria i amistat...

Cervelló Solidari ho dóna tot pels que menys tenen.La Tòmbola Solidària va obrir les portes a la Festa Major...

Al voltant de la Taverna es van fer moltes activitats i 

una fira medieval amb productes artesans...

L'Aula de Música de Cervelló va oferir un magnífic concert  de guitarra espanyola a la terrassa de la Biblioteca.  

Els encaputxats diabòlics, grans i petits, 

van cremar els carrers de Cervelló.

Els amants dels escacs van poder competir amb el mestre Richard Guerrero en una partida simultània...

Som-hi-li i molts col·laboradors van oferir una taverna plena d'espectacles, activitats i animació. Una taverna extraordinària...

El torneig de petanca, amb una gran participació 
va animar la zona esportiva tota la tarda...

Els contes són més bonics quan s'expliquen 
en indrets màgics com el castell...
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La Festa Major va arribar el darrer cap de setmana de juliol per omplir el carrer de música i ball, 
de gent, de participació, d’alegria... Les activitat més tradicionals es van barrejar amb altres 
propostes més noves, totes amb el mateix objectiu: compartir bones estones d’oci, cultura, 
entreteniment i germanor.   Una festa per veure... i per viure...

Bons records... El pregó de la 
biblioteca, el ball de gala, el 
correquintos, el concurs de 
truites, les sardanes, la guerra 
d'aigua, la festa de l'escuma, els 
concerts, l'exposició del vidre, 
la Coral Diana a Santa Maria, 
els contes del Moi, l'exposició 
dels artistes locals, els balls a la 
Rambla i al carrer Major, el joc 
de la pastanaga, les havaneres, 
la festa dels colors (holi), la big 
friday... i sobretot, el gran sopar 
de germanor...



Davant l’èxit que va tenir el Shopping night i el 
Cervetapes al mes d’estiu, els comerciants i els 
restauradors, amb l’Ajuntament treballen ja per 
organitzar una edició de tardor. Serà del 25 al 
27 de novembre. El Shopping Night, la nit del dia 
25, en la qual obriran botigues i establiments 
comercials per oferir els seus productes en un 
horari diferent de l’habitual.

Shopping Night i el 
Cervetapes
tindran continuïtat

CervetapesEls protagonistes del...

No et perdis la propera: del 25 al 27 de novembre...

Juan Carlos Villasanta,
la Tasca Cervelló

Ramon Forga,
Masia Can Guitart Vel

Albert Rodriguez,
Bar la Cantonada

Jaume Algueró,
Restaurant Vell Cervelló

Antonio López, la Font de la 
Resclosa  (antiga Masia Can Esteve)

Irene Ramallo,
Frankfurt Kaiser

Antoni Pinel,
Braseria Can Llopart

Paco Pozo,
Pizzeria Dallas

Li donem un 10 perquè ha sigut un èxit 
total. A més de la gent del poble es notava 
que la gent de les urbanitzacions havien 
baixat. Hem fet unes 140 tapes, teníem 
una previsió inicial de 160 perquè sabíem 
que la gent respondria aquesta vegada, 
però no vam poder donar més perquè vam 
haver de tallar, ho teníem ple...Un senyor 
de Can Guitart em va dir que ja era hora 
que rebessin algo a casa d’informació  per 
tenir motius de poder baixar al poble.

Trobo que la iniciativa ha estat bé, 
interessant, ha vingut molta gent, 
pensava que a l’estar lluny, apartat del 
poble, no vindria ningú, i tot el contrari!. 
La valoració és molt positiva. Vam 
fer unes 40 racions, eren uns cargols 
especials pel Cervetapes però els 
incorporarem a la carta degut a la gran 
acceptació. Tothom estava content i els 

va agradar molt. Si es torna 
a fer ens apuntarem segur.

És una cosa que ha estat molt bé, pensa 
que qualsevol cosa que es fa en el poble 
per motivar a la gent que surti i que es 
treballa bé, la gent surt contenta i té 
ganes de participar. Nosaltres estem 
molt contents. Hem servit unes 200 
racions i vaig fer curt perquè ens vam 
quedar sense material. El nom de la 
nostra tapa feia gràcia a la  gent: tot 
anava fregit i a la planxa però era 
“operació biquini”.

La valoració és molt positiva. Per la nostra 
part ha sigut un èxit, sobretot divendres i 
dissabte va ser molt bó, diumenge una 
mica més tranquil, però per l’acceptació, 
perfecte. No m'imaginava aquesta 
resposta de la gent. Diumenge va anar 
justíssim, a les 21 hores ja vam haver 
de dir prou. Vam fer unes 300 racions i 
moltes persones ens deien que era de 
les millors tapes, junt amb una altra, i si 
hagués estat un concurs ens ho hauriem 
endut un dels dos per la valoració que 
feia la gent. Era una tapa molt treballada, 
elaborada, amb bons ingredients, bon 
filet, la salsa... Era feta expressament i la 
volem incorporar com a torrada amb el 
mateix nom d’Excàlibur.

Per la participació li donem un 10, ens va 
sorprendre molt la participació, des del 
divendres fins al diumenge. Divendres 
no ens ho esperàvem i dissabte va ser 
apoteòsic, fantàstic. Vam repartir unes 
250 racions, la gent ens deia que la 
tapa agradava molt i que es servien de 
forma ràpida. Hi havia molt bon ambient. 
La tapa, un canaló cruixent farcit de 
gambes, la vam crear especialment per 
l’ocasió.

La participació ha estat molt positiva, 
la gent està molt contenta, molt bé. Jo 
vaig fer divendres més de 200 tapes, 
dissabte més de 120 i diumenge unes 
70-80, en total unes 400. Vam fer una 
burguer especial feta pel Cervetapes 
que la volem incorporar a la carta 
donant-li un parell de voltes, ja que 
estava feta amb mousse i amb la calor 
potser es desfeia i la volem fer amb 
foie, reformada. D’opinions  hi havia 
una mica de tot, ens deien que més bars 
es tindrien que haver implicat i que no 
s’han implicat, però bé, positiu, l’acollida 
ha estat bona, i gent de fora que també 
ha vingut i també ens interessa tot això. 
L’any que ve ho continuarem.

La verdad es que estuvo muy bien, la 
gente se lo pasó genial, se divirtieron, 
y encima un porcentaje elevado se 
quedaron a cenar, por la tanto, la 
valoración es muy buena. Hicimos 
unas 70 raciones aproximadamente, 
y los clientes nos decían que estaban 
encantados. Es una tapa especial que 
está en el menú de bodas y banquetes, 
no sabemos si la incorporaremos a la 
carta, lo estoy pensando.

La valoración es muy buena, se pueden 
aportar cosas positivas, se podía mejorar 
pero es positivo, mejorar en el sentido de 
que soy un bar que no abre siempre, sólo 
un par de noches y esa franja horaria que 
yo tengo es muy limitada porque es la de 
pedidos a domicilio, pero es un reclamo 
más para que la gente venga al local. 
La mayoría eran clientes, nos conocían, 
pero también había el nuevo que venía y 
que le ha gustado. He ganado clientes, 
que es lo que se espera. En principio y 
si el planteamiento es parecido sí que 
participaremos en próximas ediciones. 
La pizza con la que participamos está 
en carta, es de las más conocidas que 
tenemos.
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L'eix comercial va tenir clients en horaris nocturns, cosa que va 
dinamitzar el poble i li va donar una  vida inusual.
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Diada Nacional de Catalunya
Cervelló va celebrar aquest any la Diada 
Nacional de Catalunya amb dues novetats 
destacades: el canvi d’emplaçament de 
la rambla Tarradellas a la plaça Onze de 
Setembre i la commemoració el mateix dia 
11 i no pas la vigília. Els actes van començar 
al migdia amb la lectura d’un poema a 
càrrec de l'artista Mercè Madolell i la 
intervenció dels grups polítics municipals, 
per continuar amb les actuacions de 
l’Esbart Dansaire de Rubí i de la colla 
castellera Matossers de Molins de Rei. La 
interpretació de l’Himne dels Segadors 
van tancar el programa d’actes. Abans de 
la celebració local, l’alcalde, José Ignacio 
Aparicio, va participar en representació del 
municipi en els actes institucionals i l’ofrena 
floral a l’església de Sant Boi de Llobregat.

El mes de setembre ens porta la festa petita del municipi, la 
que es fa en honor a Santa Maria de Cervelló. Les imatges 
resumeixen els actes més destacats viscuts els passats 
18 i 19 de setembre, en les quals queda palesa la gran 
participació de la població i la implicació de les entitats a 
l’hora d’organitzar els actes del programa.
Destaca la restauració de la imatge de Santa Maria que va 
ser portada en processó de l'església de Sant Esteve a Santa 
Maria, acompanyada pels gegants, on es va poder gaudir, 
magnífica com sempre, de la gran paella per a 500 persones, 
que van cuinar els nostres grans artistes dels Amics de la 
Paella. Es van ballar sardanes i vam poder escoltar una nova 
edició de la Trobada de gralles i timbals, de la mà de Som-hi-
li. També vam poder sentir un molt bon concert de l'Aula de 
Música de Cervelló.

Festa de Santa Maria
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Les “bruixes” també han fet acte de presència a l’Ateneu recentment. 
Concretament unes de molt peculiars: les que van donar vida el grup de teatre la 
Petita Calaixera, que s’ha tornat a fer escoltar amb un nou muntatge. La producció 
Bruixes! va arribar els dies 24 i 25 de setembre a l’escenari, en el que ha estat la 
presentació d’un grup “totalment renovat, amb alguna petita excepció”, segons 
paraules del seu director Salvador Duran, ja que “els petits actors i actrius han 
crescut, uns han seguit un altre camí i d’altres s’han incorporat a la Calaixera amb 
el grup d’adults, hi ha qui, a més, ha pres el testimoni de la direcció i fa amb els 
infants que s’incorporen de nou, el que en el seu dia van fer amb ells, ensenyar-los 
a estimar el teatre”. Aquestes bruixes tant especials ens van mostrat una història 
on al final guanya l’amistat, els bons sentiments i el treball en equip.

"Bruixes" meravelloses
de la Petita Calaixera

Al mes de setembre també comença a ser una tradició en el municipi la celebració 
de la trobada anual de puntaires que organitza l’entitat Noies de Cervelló Puntaires. 

Davant les previsions de pluja, l’acte es va traslladar a l’Ateneu, que es va omplir el 
passat 17 de setembre de desenes d’aficionats i aficionades de diversos punts de 

la geografia catalana. Els participants, armats amb les puntes i els coixins, ens van 
oferir una esplèndida mostra d’aquesta activitat manual i artística.

L’Ateneu acull
puntaires de tot el territori

Dins de les Jornades Europees 
del Patrimoni, les entitats locals 
Gaudim Cervelló, Grup de Recerca i 
l’Associació de Veïns van organitzar 
una visita guiada el passat 25 de 
setembre  per conèixer tres llocs 
d’interès significatiu del nostre 
municipi: una de les sales de 
les Caves Rondel (que no es va 
poder visitar per motius aliens a 
l'organització), la casa modernista de 
Granja Garcia i les restes del Molí del 
Baró descobertes recentment que 
probablement són del segle XIII-XIV. 
D’altra banda, el Grup de Recerca 
i l’Associació de Veïns també van 
convocar desenes de veïns el passat 
1 d’octubre per traslladar-se fins a 
Vimbodí per visitar la fira del vidre 
Vitrum de la localitat, on es van 
veure demostracions de vidre bufat 
per vidriers catalans, del País Basc, 
Segòvia i Madrid, i es va visitar 
el Museu del Vidre. La visita no 
era casual, ja que Cervelló té un 
passat important en la indústria del 
vidre i es vol conèixer els llocs on 
es continua aquest ofici i tradició 
artesanal per tal de no oblidar 
la nostra història. La jornada va 
finalitzar amb una visita al Monestir 
de Poblet.

Activitats
per conèixer
el patrimoni
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Els Gegants visiten Torrejón de Ardoz
Els Gegants de Cervelló van participar el primer cap de setmana d’octubre en 
la trobada de gegants i capgrossos que organitza la localitat madrilenya de 
Torrejón de Ardoz amb motiu de les seves festes patronals. Es tracta d'una 
trobada que aplega colles de tot el país i on el municipi de Cervelló va estar 
representat pels nostres Cinto i Rosita.

Per primera vegada la comissió de gegants del Baix Llobregat declaren 
una Pubilla Gegantera de la comarca: la nostra estimada Rosita.

El Guillem i l'Elvira van acompanyar els gegants de la comarca
al llarg del carrer Major i fins al poliesportiu, on van fer un ball conjunt.

El bar Sport, magnífic i esplèndid 
avituallament del món geganter.



El cap de setmana del 22 i 23 d'octubre, 
Cervelló ha esdevingut la capital gegantera 
del Baix Llobregat. Ha acollit a moltes 
colles i gegants de la comarca, així com els 
gegants de Catalunya, el Treball i la Cultura. 
Tot i la pluja del dissabte, es va celebrar 
una passejada pel carrer Major fins a 
l'Església de Sant Esteve, on es va celebrar, 
per primera vegada a la comarca, l'emotiu 
acte de nomenar la nostra geganta, Rosita, 
Pubilla Gegantera del Baix Llobregat.
Diumenge, tots els gegants, grallers i 

timbalers, acompanyats de molt de públic, 
es van apropar al Bar Esport, que els va 
acollir amb un avituallament multitudinari. 
D'aquí es van dirigir al poliesportiu 
municipal, on se li atorgà al nostre gegant 
Cento, el títol d'Hereu Geganter de la 
comarca. Una excel·lent trobada preparada 
per la Colla Gegantera de Cervelló (dels 
primers geganters als actuals) i molts 
col·laboradors.
Durant tot un any, Cervelló serà la flamant 
capital gegantera de la comarca.
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El gran Moi, sempre animador...

Grallers i timbalers, imprescindibles.

El Treball i la Cultura, els gegants de Catalunya. El cap de colla imposa la medalla d'Hereu al Cento.

El Cento i la Rosita seran l'Hereu i la Pubilla 
gegantera del Baix Llobregat durant tot un any.

capital gegantera del Baix
Llobregat
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L'Ajuntament al teu servei

Les dones que han participat en la darrera edició del 
projecte TIC-Dones van rebre el passat 28 de juliol els 
diplomes que acrediten la formació rebuda sobre les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
Va ser en el transcurs del l’acte de tancament del curs 
al Centre Cívic l’Ateneu amb la presència de l’alcalde, 
José Ignacio Aparicio, de la regidora d’Igualtat, Isabel 
Belmonte, i la professora dels curs, Begoña Giménez. En 
aquesta ocasió han participat 46 alumnes distribuïdes 
en 4 grups segons el nivell de coneixements de 

cadascuna. Els cursos estan adreçats a aquelles 
persones interessades en millorar i optimitzar el 
seu nivell com a usuària de manera que s’apropen 
les noves tecnologies al col·lectiu femení, alhora 
que es potencien espais virtuals on les dones poden 
manifestar-se, expressar-se i intercanviar experiències. 
El projecte s’estructura en cursos per nivells de 
coneixements sobre les eines i els recursos digitals i 
són subvencionats al 100% per l’Ajuntament. Els cursos 
s’imparteixen gratuïtament al mateix municipi.

Lliurament de diplomes del TIC-Dones

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament 
de Cervelló és el punt d’informació municipal, el primer 
contacte que té el veïnat quan ha de fer un tràmit al 
consistori o demanar informació sobre altres serveis. 
L’objectiu és donar resposta i resoldre les necessitats 
d’informació, gestió, orientació, tramitació i relació amb la 
ciutadania, facilitant l’accés a tots els tràmits i serveis que 
ofereix i gestiona l’Ajuntament. 

Entre les seves funcions més importants hi ha la 
centraleta telefònica, el Registre general d’entrades i 
sortides de documents i tot allò relatiu al Padró municipal 
d’habitants (altes, baixes, canvis de domicili, volants i 
certificats d’empadronament...).
 
L’OAC també s’encarrega d’elaborar les estadístiques de 
població, les comprovacions del cens electoral i la gestió 
del tauler d’anuncis municipals. A més, coordina les visites 
periòdiques per tramitar les altes i renovacions del DNI 
amb la col·laboració de la Policia Nacional.

Quins tràmits gestiona el servei?
- Registre de les instàncies adreçades a l’Ajuntament i 

derivació al departament competent.
- Comunicacions de crema.
- Recollida de mobles i trastos vells.
- Recollida de restes vegetals i esporga.
- Queixes i incidències de l’enllumenat públic.
- Exercici dels drets relatius a la protecció de dades 

(ARCO).
- Plànols de situació i emplaçaments referits al Pla 

General d’Ordenació.

Com contactar? 
Carrer Major 146-148 
Tel. 93 660 00 70 

Horari obert al públic:
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
Dijous, de 17 a 20 hores
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El passat 17 de setembre els monitors i monitores de l'Esplai el Raconet van assistir 
a MOVIDIC, al Prat de Llobregat, la trobada d'inici de curs de la Federació Catalana 
de l'Esplai. La jornada va aplegar unes 300 persones que, segons fonts de l’entitat, 
“vam aprofitar aquests espais per formar-nos i aprofundir en la proposta educativa, 
així com per intercanviar impressions i opinions respecte a l'educació en el lleure amb 
altres agents implicats”. A la trobada també es va realitzar l'acte de tancament de 
la celebració del 20è aniversari de la Federació Catalana de l'Esplai. D’altra banda, 
el passat 15 d’octubre el Raconet va iniciar les activitats de la temporada amb una 
sortida familiar al Montseny per una ruta guiada que envolta el pantà de Santa Fe.

L’Esplai el Raconet inicia temporada

Però aquest no és l´únic concurs 
que té en marxa aquest equipament 
cultural. La Biblioteca de Cervelló s’ha 
afegit a la iniciativa de  la Gerència del 
Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona d’organitzar el concurs 
"Què t'emociona de la biblioteca?" 
perquè els usuaris, a través de les 
seves fotografies i vídeos, mostrin 
els elements i espais que més els 
hi agraden de la seva biblioteca. 
L’objectiu és apropar l'actualitat de les 
biblioteques i amplificar el ressò dels 
continguts de la Biblioteca Virtual arran 
de la posada en marxa d'un compte 
d'Instagram de BibliotequesXBM
El concurs va començar l'1 d'octubre i 
els participants han de pujar fotografies 
o vídeos d'aquest moment especial 
a la biblioteca en el seu perfil propi 
d'Instagram i compartir-lo amb el 
hasthag #emociobiblioteca. A més, 
cada fotografia o vídeo haurà de 
tenir obligatòriament el nom de la 
biblioteca d'on és usuari perquè hi 
haurà dues categories de premi: en 
la primera l'usuari podrà guanyar una 
tauleta tàctil o un val de 100 euros per 
la compra de llibres;  i en la segona 
categoria es premiarà la biblioteca 
amb més usuaris participants amb la 
realització d'una activitat de foment a 
la lectura i la cultura. Les fotografies 
i els vídeos rebuts durant el concurs, 
que estarà vigent fins el 31 d'octubre , 
seran publicades a la pàgina web de la 
Biblioteca Virtual.
Podeu consultar les bases a http://
bibliotecavirtual.diba.cat/concurs-que-
t-emociona-de-la-biblioteca

Què t’emociona 
de la Biblioteca?

Amb l’inici de la nova temporada, la Biblioteca posa en marxa una de les seves 
activitats estrella: el concurs de lectura infantil Superlectors 2016. Enguany el 
protagonista de la campanya serà el Zeus, us apassionat de l’esport i la lectura 
que vol demanar al Comitè Olímpic Internacional que Cervelló sigui el primer 
lloc on es realitzaran uns Jocs Olímpics ben especials: els de la lectura. 
Les inscripcions per poder participar al concurs van començar el passat 26 de 
setembre i finalitzaran el 31 d’octubre. L’últim dia per explicar els contes serà 
el 28 de novembre. Els infants s’han d’inscriure el dia que vagin a explicar els 
primers contes, i per a poder explicar-los els hauran d’haver portat a casa. 
Durant el concurs, els nens han de llegir com a mínim 3 llibres i rebran punts 
quan els expliquin davant els altres nens i nenes a la sala infantil. La Gran Festa 
dels Superlectors serà el 2 de desembre a les 6 de la tarda a la Biblioteca

Encetem el Superlectors 2016

Festa de cloenda de la passada edició de Superlectors dedicada als oficis



El nou curs també ha portat novetats a l’Escola Nova. Els seus mestres han 
començat una nova formació al centre anomenada l’Educació respectuosa i 
transformadora amb la formadora Judith López Miró, assessora d’Educació Viva 
del CRAEV (Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva), una formadora 
molt experimentada en metodologies actives i amb un llarg currículum. Segons 
la direcció de l’escola, “la formació 
es planteja amb una intervenció en 
l’àmbit d’una educació respectuosa 
que es desenvolupa a partir d’una 
proposta pedagògica mitjançant  
l’aprenentatge interactiu. Amb 
aquesta formació també establim 
contacte i intercanvi amb altres 
centres de la mateixa vessant 
metodològica per a continuar 
enriquint el dia a dia de l’Escola Nova”.

cervelló informació16

El curs que acaba de començar ja compta amb un mòdul més a  les instal·lacions 
de l'institut de Cervelló. Durant l'estiu s’ha treballat en la seva col·locació, després 
de la preparació dels terrenys que va començar la primera setmana de juliol. El nou 
mòdul disposa de dues aules d'alumnes que permeten acollir els estudiants de 4t 
d'ESO, que és el grup més nombrós, a més de 2 despatxos, un per rebre els pares 
i mares i l'altre per a l'equip docent. Es tracta de mòduls completament adaptats 
per als equips de TIC i les necessitats docents i per impartir les classes en òptimes 
condicions, amb calefacció i aire condicionat. Segons la direcció del centre, "el 
nou mòdul està millor preparat perquè té més capacitat i més altura, la qual cosa 
permet col·locar les pissarres més alt i millorar la visibilitat per als alumnes".

Nou mòdul per a l'institut

Els mestres de l’Escola Nova
es formen en educació respectuosa

La Secció de l’Institut de Cervelló 
s’incorpora aquets curs al projecte 
Escola Nova 21, una xarxa que aplega 
prop de 500  centres educatius que 
es basa en el treball cooperatiu, per 
equips i per projectes. Segons la 
direcció del centre, “és una innovació 
en el sistema educatiu, que es basa 
en l’intercanvi d’experiències entre 
centres i que pretén marxar de l’escola 
tradicional, que veu a l’alumnat 
més interactiu, donant-li més pes i 
protagonisme”.

L’institut,
al projecte
Escola Nova 21

Els alumnes i professors de l’Escola Santa 
Maria de Cervelló han començat el curs amb 
algunes reformes que s’han fet al centre 
durant el període de les vacances escolars. 
Totes les finestres i persianes de la primera 
planta de l’edifici han estat substituïdes 
per noves d’alumini i amb comandaments 
elèctrics. Amb la renovació, les finestres són 
més aïllants i s’adapten així a la normativa 
vigent respecte a les alçades que han de tenir 
per garantir la total seguretat dels alumnes. 

Noves finestres a 
l’Escola Santa Maria 

L’Escola Santa Maria de Cervelló engega aquest curs un nou projecte amb els alumnes de 3r 
a 6è: l’auxiliar de conversa per donar suport a les activitats programades per les mestres 
d’anglès, amb l’objectiu de desenvolupar  les competències comunicatives i lingüístiques de 
l’alumnat en llengua anglesa. L’auxiliar de conversa esdevé un model lingüístic per als infants 
de l’escola. Segons la direcció del centre, “fa temps que l’escola està incidint molt en la 
millora de la llengua anglesa dels nostres alumnes. El Departament posa a disposició d’alguns 
centres una persona per fer tasques d’auxiliar de conversa en anglès i després de molts 
anys de fer la demanda, i sempre ser denegada, hem buscat una manera legal d’incorporar 
aquesta figura a la nostra escola assumint nosaltres el cost de la despesa. El curs passat, 
2015-2016, vam engegar el projecte d’una auxiliar de parla en anglès un dia a la setmana 
als dos grups de 6è. Un cop acabat el curs s’ha fet una valoració molt positiva i juntament 
amb l’AMPA hem vist la conveniència de fer-ho extensiu als cursos de 3r, 4t i 5è el proper 
curs 2016-2017. Cada setmana durant l’hora de desdoblament d’anglès, on hi ha la presència 
de les dues mestres d’anglès de l’escola, s’incorporarà una tercera persona per fer grups de 
conversa reduïts de màxim 6-7 alumnes."

L’Escola Santa Maria reforça l’anglès
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Tot just s'ha fet una nova licitació de l'Escola Bressol 
Municipal. Aquesta nova licitació comportarà millores a 
curt i mitjà termini, com l’ampliació del servei amb infants, 
la implantació d’un desfibril·lador, la instal·lació d’aparells 
climatitzadors a 4 aules més, la instal·lació d’un sistema 
de leds regulables en espais comuns, es pintarà l’exterior 
cada dos anys i l’interior també, però en anys alternatius, 
es posaran dos tendals als dos patis i es retolarà l’escola. 
A més es garantirà que les baixes de les educadores siguin 
cobertes immediatament o, com a màxim, en 24 hores. El 
consistori està treballant també per fer un projecte de millora 

del centre que contempli unes millors instal·lacions a la cuina 
i una millor connectivitat entre els dos edificis. Així mateix, es 
valorarà la possibilitat d’encabir una o dues aules més, per si 
en un futur, es pot ampliar l’Escola. Aquest curs es posarà un 
mòdul provisional ja que s’han agafat a tots els infants que 
estaven en llista d’espera en el moment de la matriculació. 
Un cop adjudicat el servei, al mes de novembre entraran 
en vigor els nous preus d’escolarització dels infants més 
petits del municipi, que s’ha reduït respecte a la taxa que 
es cobrava el curs passat de 188 a 185 euros mensuals per 
jornada sencera.

L’Escola Bressol rebaixarà el preu al novembre

Amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables 
de la gent gran, el passat 6 d’octubre es va oferir 
una xerrada sobre alimentació en el Casal Josep 
Tarradellas. L’acte, organitzat per l’Ajuntament amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va 
donar unes pautes per seguir una dieta saludable 
durant aquesta etapa de la vida. També es van 
resoldre alguns dels dubtes habituals que la gent 
gran es pot plantejar relacionats amb els aliments i 
la manera de prendre’ls.

La gent gran aprèn
a menjar saludablement

Una vintena de persones han participat en el taller de 
comunicació a través del mòbil adreçat a persones més grans 
de 55 anys que s’ha impartit a la Biblioteca durant el mes 
d’octubre, els dies 19 i 26, tot i que la majoria dels participants 
en tenien més de 65 anys.  L’objectiu de la formació era que les 
persones més grans puguin rebre formació en smartphones i 
tauletes, així com en les seves aplicacions, dins d’un projecte 
d’alfabetització digital impulsat per la Fundació Pere Tarrés i la 
Fundació Vodafone en la seva 4a edició. El taller, que ha cobert 
totes les places disponibles, s’ha desenvolupat en dos matins 
amb un total de 4 hores de formació. 

Alfabetització digital 
per a les persones grans

Festa final de curs de l'Escola Bressol amb tallers,
animació i la participació de les famílies.
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Aquests no han estat els únics actes que han tingut 
la solidaritat com a protagonista. L’entitat Cervelló 
Solidari continua celebrant el vintè aniversari de la seva 
fundació. El passat 17 de setembre van aplegar desenes 
de persones en un sopar al Centre Cívic l’Ateneu que 
van aportar el seu granet de sorra en la causa solidària.

Amb l’objectiu que la sang arribi a les persones 
que la necessiten, el Banc de Sang i Teixits 
organitza campanyes periòdiques per facilitar les 
donacions. A Cervelló fa 18 anys que hi treballen 
i acostumen a visitar-nos cada tres mesos, les 
darreres tres vegades durant aquest 2016 per 
atendre un total de 121 donacions, i la propera 
serà al desembre. Cada vegada que el Banc de 
Sang organitza una campanya de donació, es 
desplacen cinc o més professionals a Cervelló que 
són acompanyats per voluntaris de l'Associació 
de Donants del Baix Llobregat,  en aquests 
moments la Mari Carmen Álvarez i la Sandra 
Garcia. Cada dia es necessiten 1000 donacions 
de sang per a poder cobrir les necessitats dels 
hospitals i clíniques catalanes. Per això el Banc de 
Sang, a banda dels centres hospitalaris, també es 
desplaça a empreses i centres educatius. Segons 
Mari Carmen, “cada donació ens  ajuda a salvar 
fins a tres vides i per això és tant important que 
la gent ens animem a donar sang”.

Sopar de Cervelló Solidari

Dia Mundial de l’Alzheimer

El Banc de Sang 
tornarà a visitar-nos 
al desembre

La solidaritat i la cooperació van omplir la plaça de l’Ajuntament el passat 
8 d’octubre amb motiu del festival organitzat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de les entitats ACAF, Acció Solidària, AFA Baix Llobregat, 
ASGAT, Esplai el Raconet, Banc de Sang, Càrites, Cervelló Solidari, Creu 
Roja, Eix Social, Farem i Humana.
Durant tot el dia es van portar a terme diverses activitats, entre les 
quals destaca la presentació del Projecte “Ciutats Defensores dels Drets 
Humans” que va comptar amb la presència de Maria Peix, cap de Servei 
de Cooperació internacional de l’AMB, Esperanza Huayama, defensora 
dels Drets Humans a Perú i Luz Helena Ramírez Hacheb, defensora dels 
Drets Humans a Colòmbia. 

La Creu Roja va oferir 
formació en primers auxilis

Darrera visita del Banc de 
Sang a Cervelló el passat 
22 de setembre

El concert de l’Aula de Música
va tancar el festival

Els infants van tenir el seu espai lúdic 
mentre gaudien de la xocolatadaEls nostres gegants també són solidaris

Presentació del Projecte "Ciutats 
Defensores dels Drets  Humans"

Festival de Solidaritat i 
Cooperació

Cervelló s'ha afegit als actes de celebració del
Dia Mundial de l'Alzheimer el passat 21 de setembre. 
La Sala de Plens de l'Ajuntament va acollir un taller 

de musicoteràpia i una sessió pràctica per als malalts 
afectats, que perden els seus records i identitat fins 

arribar a no reconèixer la realitat que els envolta.
Per la seva banda, la delegació local de l’Associació 

de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix 
Llobregat va organitzar una mesa petitòria per 

recollir fons per la lluita contra la malaltia.

1a Trobada de petanca:
Club Petanca Cervelló amb Farem



19cervelló informació 19cervelló informació

I per reposar forces després de córrer, es va servir un gran pastís elaborat casolanament 
per una de les col·laboradores, Meritxell Perelló, que pesava gairebé 40 quilos i feia 
1,30 per 1 metre. El dolç estava compost per 12 bases de pa de pessic i 9 quilos de 
xocolata blanca tenyida, del qual es van treure més de 500 racions. 

Sopar de Cervelló Solidari

Gran èxit de 
la 5a Cursa 
solidària de 
Cervelló
Prop de 500 infants d’entre 3 i 
16 anys van participar el passat 
9 d’octubre a la 5a edició de 
la Cursa solidària de Cervelló, 
que va recollir principalment 
productes d’higiene infantil 
i de la llar i també aliments 
destinats a famílies amb 
recursos limitats del 
municipi.

L’acte, que com cada 
any va comptar amb 
el suport de diversos 
comerços, empreses 
i entitats locals, va 
mobilitzar de nou 
molts voluntaris que 
van col·laborar en la 
seva organització. 

La Cursa és una 
iniciativa impulsada per una comissió 

formada pels centres educatius del municipi, les 
AMPA i l’Ajuntament de Cervelló que engloba diferents 
curses dins d’una festa esportiva solidària amb la 
participació d’infants des de P3 fins a joves de 4t 
d’ESO. L’objectiu és promoure els hàbits saludables i 
els valors educatius de l’esport alhora que es treballa 
una vessant solidària i social per ajudar a les famílies 
amb dificultats econòmiques. Paral·lelament a les 
diferents curses, durant tot el matí de diumenge es 
van fer activitats infantils com tallers de manualitats i 
inflables.



L’activitat extraescolar d’handbol que es va iniciar a  l’Escola Nova de Cervelló fa uns anys ha acabant esdevenint una pedrera de 
jugadors i jugadores que continuen  practicant aquest esport en equips de fora del municipi amb èxits considerables. El Sergio 
López ha esta fitxat pel Club Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat i juga a la lliga catalana en la categoria infantil, la mateixa 
que en Manel Garcia i l’Albert Balaguer que ho fan amb el Club Sant Vicenç dels Horts en primera catalana. Per part de les noies, 
un grup ha continuat  practicant l’esport entrant al Club de Molins de Rei: la Judith Cortada, la Claudia Luque, la Lídia i la Maria 
Cusiné, junt amb la Mariona Cabetas en alevins, i la Meritxell Cabetas amb l’Andrea Pérez en infantil. A més, l’Andrea ha estat 
convocada per la Federació en els últims mesos als entrenaments de la Selecció Catalana com a portera i té moltes possibilitats 
de participar en el campionat nacional que es disputarà a Lloret de Mar. 
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Infants de Cervelló als clubs d’handbol de la comarca

La Wefeel Trail Sèries by Lidl arriba a 
Cervelló. Després de Lloret i el Pont 
de Suert, el municipi acollirà el pròxim 
diumenge 13 de novembre l’última 
de les proves: la Pota-Roja. Es tracta 
d’un recorregut de muntanya pensat 
per a tothom, tant per als amants de 
la BTT com per als fanàtics del Trail 
Running de qualsevol nivell i condició 
física.  Els participants poden triar 
entre una Trail de 8, 14 o 28 km o la  
Marxa BTT de 20 o 40 km. Segons els 
organitzadors, “la  Pota-Roja aprofita 
els fantàstics paratges de Cervelló 
per tal que tothom pugui trobar la 
seva modalitat i distància, gaudint de 
l’esport en plena Serralada Litoral, en 
un marc incomparable de muntanya 
molt a prop de la ciutat de Barcelona”.  
A partir de les 7.30 hores es podran 
recollir els dorsals per a participar en 
el punt de sortida, les instal·lacions 
de Ceraqua. Tots els corredors 
rebran una samarreta tècnica, una 
headband, la motxilla amb productes 
dels col·laboradors i la medalla de 
finisher, a més dels avituallaments 
necessaris. També gaudiran d’una 
botifarrada i dels serveis de guarda-
roba, guarderia, dutxes i vestidors, 
i d’importants premis per als 
guanyadors.
Les inscripcions es poden fer al web  
www.wefeeltrailseries.com

Si encara no has fet la inscripció i vols 
participar al trail o a la marxa BTT, 
envia les teves dades (nom i cognoms, 
data de naixement, telèfon i correu 
electrònic) a cervello@cervello.cat

Sortejarem cinc dorsals per a la 
distància i la modalitat que escolliu...

Una cursa màgica on els participants 
gaudiran de les nostres muntanyes 
vermelles.

La Pota Roja:
una cursa màgica 
de trail o btt.
13 de novembre

Sortegem cinc
inscripcions per a
la Pota Roja

A finals d'octubre s'ha fet un bateig de submarinisme a la piscina de Ceraqua, amb 
la col·laboració del Club Unisub Molins. Els inscrits van poder provar què suposa 
respirar sota l'aigua i descobrir noves sensacions. Divendres 25 de novembre es 
farà un altre bateig, a partir de les 20 hores, al mateix espai per a la gent que 
no ho va poder fer en aquest primer torn, ja que les places són limitades. És una 
activitat gratuïta i si hi ha alguna persona interessada pot adreçar-se a Ceraqua o a 
l'Ajuntament. Només necessites banyador i ganes de provar coses noves.

Bateig de submarinisme a la piscina

13/11/16 - 9.30H

8, 14 & 28 Km

13/11/16 - 9H

20 & 40 Km

wefeeltrailseries.com

TRAIL

M A R x A

B T T

8, 14 & 28 Km

tu has estat rePtat

13/11/16 - 9H

M A R x A

tu has estat rePtat

la pota-roja

BIKE BICIa
m

b

LA POTA-ROJA



Els equips de la Penya Blaugrana de Cervelló es van presentar el passat 
12 d’octubre en un acte públic al camp de futbol municipal. Les diferents 
categories, acompanyats dels entrenadors i del cos tècnic, van desfilar per les 
instal·lacions com a punt de partida de la nova temporada esportiva.

Presentació de la Penya
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Pàdel

Futsal

Tennis

Escacs

Amistós internacional

Per la seva banda, el Pàdel 

Cervelló ha encetat la 

temporada amb la celebració 

del Torneig commemoratiu 

del tercer aniversari que 

es va disputar els dies 1 

i 8 d’octubre, amb cinc 

categories diferents 

masculines i femenines.

El Club Futsal va celebrar 
el passat 17 de setembre 
el memorial Xavier Ballber 
al pavelló poliesportiu 
que precisament porta 
el seu nom. El partit va 
enfrontar l’equip local amb 
el Tiburon de Castelldefels 
amb victòria dels locals.

El juvenil de la Penya Blaugrana va 

guanyar un partit amistós amb l'equip 

londinenc The John Lion School que 

estava de gira pel nostre país. 

El Club d'Escacs i 
la Biblioteca van 
organitzar un taller de 
construcció d'escacs.

El Club de 
Tennis va 

organitzar les 
12 hores de 
tennis amb 

diferents 
categories.



Problemes inventats de 
PSC’s

En un dels darrers plens vam tornar a veure 
com Ciutadans dictava la política que ha 
de seguir el govern en minoria del PSC: 
accions poc preparades, sense previsió i 
que van cap enrere enlloc de cap endavant.

Ciutadans va proposar que els senyals de 
trànsit del poble es traduïssin al castellà. 
I no només això, sinó que la policia local 
no posés multa a aquells conductors 
que malgrat cometre alguna infracció es 
justifiquessin dient que aquell senyal era 
en català.

Finalment van decidir eliminar aquesta 
darrera part surrealista sobre les multes 
de trànsit, però tota la resta es va aprovar 
amb el vot del PSC i C’s, rematat pel vot de 
qualitat de l’alcalde José Ignacio Aparicio 
i malgrat els vots en contra de la resta de 
regidors (ERC, Podemos i un vot de CiU).

Des del nostre punt de vista aquesta 
proposta era totalment innecessària 
i crea problemes allà on mai n’hi ha 
hagut. Entre els companys d’Esquerra 
Republicana hi ha molts castellanoparlants 
i per molt que utilitzin el castellà de manera 
habitual entenen perfectament un senyal 
de trànsit.

I tot això per no parlar del cost econòmic 
que tindrà, del qual no se n’ha fet cap 
estudi. I és més, després de més de 2 
mesos d’haver aprovat el projecte encara 
no se sap quant costarà ni exactament 
quants senyals caldrà modificar.

Esquerra tenim clar que si cal destinar 
esforços, temps i recursos a algun lloc 
és a escoltar i solucionar els problemes 
dels veïns i veïnes de Cervelló, que de 
ben segur tenen molt poc a veure amb els 
senyals de trànsit en català.

Albert
Racaj

Per a quan l’edifici nou
de l’Institut?

A la legislatura 2011-2015, en la que vaig 
ser Alcalde del nostre poble, es va aconse-
guir que l’edifici de l’Escola Nova fos una 
realitat (després que molts nens i nenes 
estiguessin quatre anys en barracons al 
Parc de la Timba, en època del PSC). 

Així mateix, durant el govern municipal 
que vaig tenir l’honor de presidir, vàrem 
decidir que l’edifici de l’Institut no s’havia 
de construir al polígon de Can Mascaró, 
sinó al costat del nou edifici de l’Escola 
Nova. I això passava per canviar la quali-
ficació urbanística del Sector de la Bòbila 
que es troba a l’entrada del poble. 

Els quatre anys que vaig ser Alcalde, el PSC 
va votar negativament i de manera reite-
rada aquest projecte, tot i que s’obtenien 
zones verdes, pisos de protecció oficial i la 
pastilla per poder fer l’edifici de l’institut. 
Una vegada el PSC arriba al govern, deci-
deix tirar endavant aquest projecte (el que 
confirma que era bo per a Cervelló). 

El grup municipal de CiU, per coherència 
política, va votar a favor (nosaltres no vo-
tem coses diferents en funció de si estem a 
l’oposició o al govern; votem a favor el que 
creiem afavoreix als veïns i veïnes del nos-
tre poble). Hores d’ara, l’únic que podem 
agrair al PSC de Cervelló és haver contri-
buït a retardar la construcció de l’edifici 
de l’Institut uns quants anys... per tant, la 
pregunta que ens hem de fer tots i totes 
és: Quan podran gaudir els nostres fills i 
filles del nou Institut?

Jesús
Arévalo
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i n f o r m a c i ó  d e l s 
g r u p s  m u n i c i p a l s 

d e  c e r v e l l ó

Tribuna Política

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

Una altra instal·lació que també 
s’ha posat a punt per a la nova 
temporada esportiva és el camp 
de futbol municipal. La gespa del 
camp va ser pentinada el passat 
mes de setembre per tal que 
estigui en òptimes condicions 
per acollir els entrenaments i els 
partits dels clubs de futbol local, 
el Club Deportiu Cervelló i la 
Penya Blaugrana.

El camp de futbol, 
a punt per a la 
nova temporada



Cristina
Martínez

Molta feina a fer

Són molts els projectes que tenim en 
marxa i molta feina a fer tots plegats. 
Tot i que encara no es veuen els fruits 
de tots ells, estem construint les bases 
d’un Cervelló Cívic redactant unes 
ordenances de civisme que regulin 
els horaris comercials i dels bars, les 
ocupacions de la via pública, quines 
actuacions hem de fer els veïns per 
mantenir els carrers nets i quines no, 
establir llocs on poder penjar cartells 
i informació d’activitats, on i com 
dipositar els residus que generem, en 
definitiva, normes que ens recordin 
com fer les coses bé. Però aquestes 
ordenances són fruit de totes les 
aportacions que ens heu fet arribar 
els ciutadans durant aquest temps, 
complimentada amb la bona feina que 
estan realitzant els agents cívics. 
També estem treballant per un Cervelló 
Natura  amb la creació d’una brigada 
forestal que mantingui els vials i 
accessos a les urbanitzacions nets de 
vegetació i la desbrossada de parcel·les 
i terrenys públics. També s’estan 
executant franges de protecció contra 
incendis, aquest any a les urbanitzacions 
Mas de Can Pi i Can Paulet, seguint 
un programa que inclou a totes. I pel 
que fa a la jardineria, el passat mes de 
setembre es va signar un nou contracte 
amb l’empresa guanyadora del concurs 
públic, amb unes millores del servei que 
aviat començarem a veure. 
I no ens podem oblidar del projecte 
que està en marxa del nou Parc de la 
riera de Cervelló, 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. 

Isabel
Belmonte

Solidaritat, Cooperació i 
Escolta activa

A veces sentimos que no nos escuchan y te 
hacen pensar que eres demasiado peque-
ña o no interesa. De repente conoces a per-
sonas que te escuchan y te das cuenta, que 
a las personas que te dirigías y no te escu-
chaban, eran personas con otros intereses 
totalmente opuestos a los valores huma-
nos. Conocer personas pequeñas y escu-
charlas te hace ver el mundo de otra ma-
nera, con la perspectiva contraria de lo que 
los grandes dirigentes del mundo quieren 
que sea. La falta de valores ha generado 
una gran crisis mundial y la única manera 
de solucionarla será con la escucha activa, 
con la participación y la solidaridad con una 
mirada cooperativista y no capitalista, esta 
fórmula garantiza un mundo sostenible. 
El pasado día 8 de Octubre en el Festival 
Solidario y de Cooperación, dimos voz a 
esas pequeñas grandes personas que de-
fienden los derechos humanos. Esperanza 
Huayama y Luz Helena Ramírez. GRACIAS. 

Alguna vegada sentim que no ens escolten 
i et fan pensar que ets massa petita o no 
interessa. De sobte coneixes a persones 
que t’escolten i te n’adones que,  a les per-
sones que t' adreçaves i no t’escoltaven,  
eren  persones amb altres interessos total-
ment oposats als valors humans. Conèixer  
persones petites i escoltar-les et fa veure 
el mon d'altre maner,  amb una perspecti-
va contraria del que els grans dirigents del 
mon voldrien que fos. La manca de valors 
ha generat una gran crisi mundial i l'única 
manera de solventar-la serà amb l'escolta 
activa, amb la participació i la solidaritat 
amb una mirada cooperativista i no capi-
talista, aquesta formula garanteix un mon 
sostenible. El passat dia 8 d'octubre al 
Festival Solidari i de Cooperació, vam do-
nar veu a aquestes petites grans persones 
que defensen els drets humans. Esperanza 
Huayama i Llum Helena Ramírez. GRÀCIES

Ahora o nunca
La oportunidad histórica que se nos ha brindado 
para conseguir cambios sensatos, no significa 
que no debamos pasar dificultades económicas y 
sociales que podrían tratar de impedirlo, pero es 
ahora el momento de ser realistas y hacer cosas 
imposibles.
Nos hemos enfrentado a una situación nueva en la 
trayectoria de Cervelló, una situación joven e inex-
perta, en la que esta legislatura está contando con 
más diversidad en el Ayuntamiento de lo que anta-
ño estábamos acostumbrados.
No podemos hacer las mismas políticas en el S.XXI 
o en el S XX. La política, al igual que la sociedad, 
cambia, evolucionan y proyectan unos valores so-
ciológicos diferentes con el paso de los años y así 
lo hemos demostrado con las políticas llevadas a 
cabo a lo largo de este mandato. Cámaras, limpie-
za de barriadas, terrazas y señalizaciones han sido 
sólo algunas de las iniciativas de nuestro programa 
que hemos llevado a cabo en nuestro Municipio 
gracias al esfuerzo y sacrificio de todos vosotros. 
Ahora, tenemos a nuevas sensibilidades que nos 
representan en el consistorio con pactos de go-
bierno pero, más que una representación, parece 
que se encuentran en un reality show de “caza el 
dinero al vuelo” cosa que Ciudadanos jamás ha 
barajado. Si tuviera que definir mi propio reality 
show, lo titularía “termina fin de mes si puedes” 
porque jamás nos hemos vendido a cambio de di-
nero “tirado desde la piñata”. 
Del mismo modo, nos encontramos a partidos an-
clados en la alcaldía desde tiempo inmemoriales 
que más allá de querer ver mejorado su Municipio, 
parece que quieren que les den el trabajo hecho. 
En este caso, me atrevería a decir que sería el pro-
grama de “tú casa a juicio”. Aquel programa en el 
que diseñador e inmobiliario analizan tú estancia 
para ver las mejoras que necesitan. 
Y no podemos olvidarnos del reality show de moda 
en estos momentos protagonizado por ERC “gran-
jero busca novia”. Ese programa que versa de una 
persona sin pareja que por todos los medios inten-
ta emparejarse con el primer granjero que esté 
disponible con el único afán de casarse y montar 
su cortijo. 
Es el momento de dialogar para conseguir las re-
formas que necesita Cervelló aunque haya sensibi-
lidades políticas que aún no se hayan dado cuenta.
No es cuestión de cambiar todo lo que ya existe, 
sino mejorar lo que falla. 

Luis
Díaz
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