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Divendres 23 de desembre
8 hores
• Inici del Casal de Nadal de l’Esplai el 

Raconet
 Per a més informació contacteu amb 

l’entitat: elraconet80@gmail.com
18.30 hores
• Cervelló Night Trail: cursa-caminada de 

Nadal per a nens i adults. 
 Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament.
 Inscripcions el mateix dia de la cursa fins a 

les 18 hores. 
• Campanya  a favor de la investigació de la 

fibrosi quística organitzada per Eix social
 Plaça de l’Ajuntament.
 En el lliurament dels dorsals de la Cursa-

caminada podreu fer un donatiu de forma 
voluntària per a la investigació de la fibrosi 
quística. 

Dilluns 26 de desembre
19 hores
• Caminada Nadalenca
 Sortida des de la Rambla fins a l’església de 

Santa Maria.
 Organitza Grup de Recerca i Gaudim Cervelló 

amb la col·laboració de  Som-hi-li, Coral 
Diana i Aula de Música.  

Del 27 de desembre
al 5 de gener
• Casal esportiu de Ceraqua. 

Dimecres 28 de desembre
17 hores
• Cinema infantil amb la pel·lícula:              

Les mascotes.
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.
19 hores 
• Cinema amb la pel·lícula:                         

Star Treck més enllà.
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

Dijous 5 de gener de 2017
18 hores
• Cavalcada de Reis
 Sortida del carrer Raval Bassons, recorregut 

al llarg del carrer Major. Lliurament de cartes 
al Pavelló municipal Xavier Ballber, on rebran 
un regal de Ses Majestats.

7 de gener
16 hores
• Presentació dels equips del Club Esportiu 

Futsal. A la pista semi descoberta de la zona 
esportiva municipal.

Del 10 al 29 de gener de 2017 
• Exposició de fotografies “Escoles d’altres 

mons” de Kim Manresa
 A la Sala Polivalent Gran de l’Ateneu.

20 de gener
19 hores
• Cicle de l’aigua a la nostra vida. Els molins 

paperers de Cervelló, a càrrec del Grup de 
Recerca. A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

21 de gener
11 hores
• Festa de la Germandat de Sant Sebastià. 

Festa Infantil. A la Plaça de la Biblioteca.

22 de gener
17 hores
• Festa de la Germandat de Sant Sebastià. 

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

27 de gener
18.30 hores
• Xerrada de salut a càrrec de Javier Tàpia.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

28 de gener
19 hores
• Estrena del Xou 2017  a càrrec del Xou del 

Casal de la Gent Gran.
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

3 de febrer
18.30 hores
• Xerrada sobre transplantaments.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

4 de febrer
10 hores
• Open Catalunya de Karate Tradicional Wuko 

& Ad.
 Al Pavelló municipal Xavier Ballber.

5 de febrer
18 hores
• Ball amb música en directe a càrrec del 

Casal de la Gent Gran.
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

10 de febrer
18.30 hores
• L’hort ecològic a càrrec de Miquel Picart.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

12 de febrer
14 hores
• Calçotada popular a càrrec de l’Associació 

d’Agermanament amb Saint Martin Le Beau.
 A la Sala Polivalent del Centre Cívic l’Ateneu.

17 de febrer
18 hores
• Els contes i la salut, amb el Moi Aznar.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

19 de febrer
18 hores
• Ball amb música en directe a càrrec del 

Casal de la Gent Gran
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

24 de febrer
19 hores
• Inauguració de l’exposició sobre patch i 

llapisos a càrrec del Dr. Jeremías i Rosa
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

25 de febrer
17 hores
• Rua de Carnaval infantil, animació i concurs de 

disfresses amb la col·laboració de l’Esplai el Raconet
 Sortida davant l’Ajuntament i animació a la 

Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.

3 de març
18.30 hores
• Xerrada sobre el món de l’esport: “Els 

escacs” a càrrec de Juan Santiago.
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca.

4 de març
19 hores
Rua de Carnaval. 
Sortida des del carrer Vidriers.

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 Grau)
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.



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

L’alcalde
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Molts dels projectes que s'han 
treballat en el 2016 veuran la llum 
aquest nou any...

Este nuevo año viene cargado 
de proyectos y realidades

Muchos de 
los proyectos 

que se han 
trabajado en el 

2016 verán la 
luz este nuevo 

año... 

El nou any ve carregat 
de projectes i realitats

Este año que se acaba ha sido muy intenso. A todos los niveles. Pero todavía lo será más este año nuevo que 
se nos presenta con tantas actividades y proyectos para mejorar nuestro municipio. Porque aunque es bonito 
recordar las cosas que se han realizado y celebrado a lo largo de estos meses pasados, debemos mirar al futuro 
inmediato:  se ha aprobado el plan de la Bòbila y eso significa que podremos ceder en breve los terrenos destinados 
a que la Generalitat construya el edificio del Instituto; se está acabando el proyecto para poder hacer un puente 
en la Resclosa que permitirá conectar el casco urbano con algunas urbanizaciones y el campo de futbol; se 
ha arreglado la pista semidescubierta de la zona deportiva como primer paso de un proyecto de renovación y 
remodelación de todo este espacio; se ha conseguido que firmen un convenio la Agencia Catalana del Agua (ACA) 
y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y están haciendo un proyecto de conexión de colectores tan necesario 
en algunas urbanizaciones; estamos a punto de presentar el plan de caminos escolares, que permitirá mejorar 
aspectos de movilidad, eliminación de barreras arquitectónicas y seguridad para acceder a los centros escolares; 
se está ultimando un proyecto de ampliación de la Escola Bressol Municipal con el fin de poder acoger a todos los 
pequeños, que son el futuro de Cervelló; en menos de un mes tendremos el primer pipican como primera medida 
para aplicar unas ordenanzas del civismo y la convivencia que se han estado trabajando a lo largo de este 2016 
con las aportaciones de muchos vecinos, y que se tendrán que traducir en un Cervelló más limpio y respetuoso 
con los espacios comunes... Como he dicho, se nos presenta un 2017 muy intenso, y trabajar para mejorar nuestra 
población debe ser el objetivo compartido de todos y todas. ¡Que tengáis unas felices fiestas!

Aquest any que s'acaba ha estat molt intens. A tots els nivells. Però encara 
ho serà més aquest any nou que se'ns presenta, amb tantes activitats 
i projectes per millorar el nostre municipi. Perquè encara que és bonic 
recordar les coses que s'han realitzat i celebrat al llarg d'aquests mesos 
passats, hem de mirar al futur immediat:  s'ha aprovat el pla de la Bòbila 
i això significa que podrem cedir en breu els terrenys destinats perquè 
la Generalitat construeixi l'edifici de l'Institut; s'està acabant el projecte 
per poder fer un pont a la Resclosa que permetrà connectar el nucli urbà 
amb algunes urbanitzacions i el camp de futbol; s'ha arreglat la pista 
semidescoberta de la zona esportiva com a primer pas d'un projecte de 
renovació i remodelació de tot aquest espai; s'ha aconseguit que signin 
un conveni l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i estan fent un projecte de connexió de col·lectors tan 
necessari en algunes urbanitzacions; som a punt de presentar el pla de 
camins escolars, que permetrà millorar aspectes de mobilitat, eliminació 
de barreres arquitectòniques i seguretat per accedir als centres escolars; 
s'està portant a fi un projecte d'ampliació de l'Escola Bressol Municipal amb 
la finalitat de poder acollir a tots els petits, que són el futur de Cervelló; en 
menys d'un mes tindrem el primer pipicà com a mesura inicial per aplicar 
unes ordenances del civisme i la convivència que s'han estat treballant al 
llarg d'aquest 2016 amb les aportacions de molts veïns, i que s'hauran de 
traduir en un Cervelló més net i respectuós amb els espais comuns... Com 
he dit, se'ns presenta un 2017 molt intens, i treballar per millorar la nostra 
població ha de ser l'objectiu compartit de tots i totes. Molt bones festes!
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L’Ajuntament va aprovar en el ple d’octubre les 
modificacions de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals i de les ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2017. Les modificacions afecten a les 
ordenances que regulen l’IBI urbana, que aplicarà un 
tipus impositiu del 0,968% el que representa una 
rebaixa del 3%,  l’impost sobre vehicles, l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
l’impost sobre activitats econòmiques i la taxa de 
cementiri municipal. L’acord es va aprovar amb els vots a 
favor del PSC-M’estimo Cervelló (5), CiU (2), Ciutadans (1), 
Cervelló si que es pot (1) i i els vots en contra d’ERC (4). 
Les modificacions de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, tant a l’adaptació normativa corresponent, com 
a l’actualització de tipus de gravamen amb la finalitat 
de mantenir la capacitat de recaptació necessària que 
faci possible seguir mantenint, desenvolupar i millorar 
el nivell dels serveis actuals, a la vegada que continuar 
donant compliment a allò establert al Pla d’ajustament 
municipal que estarà vigent fins al 2022.

La Comissió d'Urbanisme de la Generalitat celebrada el 
passat 14 de desembre ha aprovat la Modificació del Pla 
General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Bòbila per 
a l'ordenació urbanística del sector, amb el canvi d’ús 
d'industrial a residencial, de manera que es garanteix 
l'obtenció de sòl destinat a equipament públic, la qual cosa 
permetrà l'ampliació de l'Escola Nova i la construcció del nou 
edifici de l'Institut de secundària. Aquest projecte determina 
com quedarà ordenat el sector amb la ubicació exacta 
d'on es construirà el nou institut. Un cop l'acord estigui 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat, entre 2 i 4 mesos, 
el propietari ja podrà cedir anticipadament a l'Ajuntament 
els terrenys on s'ubicarà el centre. Aquesta cessió per 
avançat ja es va pactar en el conveni que l'Ajuntament 
va signar amb els propietaris del sector a començaments 
d'any i que contemplava que els terrenys passarien 
d'industrials a residencials i les cessions per equipaments 
es dedicarien a un ús escolar. Quan aquesta cessió ja estigui 
feta, l'Ajuntament podrà posar el solar a disposició de la 
Generalitat de Catalunya que, a partir d'aquí, comptarà amb 
el terreny per edificar el nou institut.

El Ple de l'Ajuntament ja 
havia aprovat el projecte 
sense cap vot en contra

S'aprova el pla urbanístic de la 
Bòbila i el futur institut

El tipus impositiu 
de l’IBI baixa un 3%

Ubicació de l'Institut

Escola Nova

Carrer Major

Variant B-24
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El nou paviment de la pista poliesportiva semi descoberta ja està enllestit, després d'unes 
obres que han contemplat la col·locació d'un nou formigó amb tractament de color amb 
pintura acrílica especial i una millora de la ubicació de les canastres mòbils de bàsquet. 
D'aquesta manera la pista guanya en seguretat i diversificació d'usos. Amb el terra nou es 
podran practicar esports com el futbol, bàsquet, patinatge, etc. i es podran desenvolupar 
activitats lúdiques diverses. Aquesta remodelació forma part d'un ambiciós projecte 
d'ordenació de tota la zona esportiva, que entre altres canvis, preveu la construcció d'una 
pista per a la pràctica d'esports sobre rodes com l'skate, el rolling i l'scooter. Si ets una 
persona aficionada a aquests esports i vols més informació o participar d'aquest projecte 
envia un correu electrònic amb les teves dades a cervello@cervello.cat.

Nou paviment per a la pista semi descoberta

Ja han quedat enllestides les obres 
de reparació estructural del mur de 
contenció que hi ha entre el carrer 
Frederic Soler Pitarra i l’aparcament 
públic de darrere de l’església 
que es van iniciar el passat 14 de 
novembre. Mentre han durat les 
obres ha quedat afectada la zona 
d’aparcament perquè es van anul·lar 
algunes places.
El projecte, anomenat “Estabilització 
i reparació d’una part del mur del 
carrer de Frederic Soler Pitarra” ha 
suposat una inversió de 18.900 €. 
Les obres que ara s’han realitzat són 
una primera fase que s’ha considerat 
urgent per tal d’estabilitzar el mur 
però el projecte contempla una fase 
posterior de reparació del carrer 
Frederic Soler Pitarra en el tram 
afectat per l’estabilitat del mur. 
Les obres han estat realitzades 
per l’empresa Inacces Geotècnica 
Vertical S.L.

Durant el mes de novembre s’han efectuat les 
tasques d’esporga de l’arbrat de la via pública 
del municipi a càrrec de l’empresa de jardineria 
adjudicatària dels servei. El material que es recull 
passa de seguida a una màquina trituradora i 
les restes s’utilitzaran per fer compost orgànic.

Reparació del 
mur de FS Pitarra

Esporgat l’arbrat de la via pública
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Cessió de bicicletes 
elèctriques a l’Ajuntament

L'alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio ha signat un 
acord amb el vicepresident de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Antoni Poveda per traspassar la gestió de les 
marquesines d'autobús del municipi, amb l’objectiu de 
garantir la instal·lació de noves marquesines a les parades 
i el seu manteniment. 
També es dotarà les marquesines de pantalles 
d'informació a l'usuari (PIU), on els viatgers podran 
conèixer els temps d'espera real dels autobusos. 
De la mateixa manera, es millorarà la il·luminació 
d'algunes de les marquesines instal·lades des de fa més 
temps i a l'establiment de recolzaments isquiàtics. Les 
noves marquesines es començaran a posar al 2017.

Tindrem marquesines 
d’autobús noves

El vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB,

Antoni Poveda, i l'alcalde de Cervelló, José Ignacio 

Aparicio, van signar el conveni el passat 17 de novembre

Aquestes són les conclusions més destacades de la 
campanya de proximitat que es va fer els dies 25 i 26 de 
juliol als carrers del municipi amb els equips informadors:
• Els 7 equips van fer un total de 768 abordatges  que s’han 

traduït en 347 impactes qualitatius, és a dir, a gairebé un 
60% dels intents es va mantenir una conversa bidireccional, 
propera i empàtica amb la ciutadania.

• Malgrat la poca predisposició de la població, és un municipi 
amb una cultura recicladora. El 90% de la població diu que 
recicla els residus però només el 78% ho fa correctament.

• Els no recicladors posen com a excusa les males olors i la 
formació de mosquits, el fet de tenir els contenidors lluny de 
casa o per mandra.  D’altres no ho fan per desconeixement o 
confusió o per falta d’espai a casa o a la cuina.

• On tenen més dubtes els ciutadans és amb el reciclatge dels 
envasos lleugers.

• Al contenidor verd es llencen erròniament materials com gots, 
miralls o bombetes que s’haurien de portar a la deixalleria.

Campanya
“Jo reciclo el meu poble”

Cervelló ha estat un dels municipis baixllobregatins que han 
rebut bicicletes elèctriques cedides per la Diputació de Barcelona 
i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A Cervelló les bicicletes 
s’utilitzaran per a ús dels serveis  municipals.
Aquest programa de cessió de bicicletes s'emmarca en una 
línia estratègica de mobilitat tova i en la política municipal 
d'eficiència energètica que té la seva manifestació més clara en 
l'adhesió al Pacte d'alcaldes i en la lluita contra el canvi climàtic. 

Aquesta línia estratègica de sostenibilitat comporta també el 
desplegament de contenidors de reciclatge als diferents actes 
que es fan a la població o que projecta, a més a més, la creació 
de vials de prioritat compartida entre cotxes i bicicletes i l'estudi 
de carrils bici per connectar nucli urbà i urbanitzacions, i Cervelló 
amb altres municipis.
Tot plegat per aconseguir un poble cada vegada més compromés 
amb el medi ambient. 
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Un dels plans d’ocupació que s’estan desenvolupament 
en aquests moments ha permès la creació d’una 
brigada d'agents cívics que durant 6 mesos han estat 
recorrent i inspeccionant el territori per detectar les 
conductes i accions incíviques de la ciutadania. Fruit 
de tot aquest treball sortirà la proposta del contingut 
de la nova Ordenança de Civisme que s’està redactant 
i que recollirà totes les normes que garantiran els 
nostres drets i deures i l’ús correcte de l’espai públic, 
a més d’establir el procediment sancionador per tot 
allò que no es faci correctament. L’Ordenança també 
recollirà les propostes que han fet arribar els veïns 
i veïnes a través de les butlletes de la campanya 
“Cervelló cívic. Fem les coses bé”, en les quals es posa 
de manifest que, bàsicament, els principals problemes 
són les caques de gossos i les persones que deixen les 
escombraries fora dels contenidors corresponents.

Del civisme tots i 
totes som responsables 

4 DE CADA 10 VEHICLES SÓN MÉS 
RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT.
ARA, TOTHOM ELS PODRÀ DISTINGIR.

Si el teu n’és un, rebràs un distintiu ambiental en forma d’etiqueta adhesiva. Hi ha quatre models diferents, 
en funció del tipus de motor, combustible i antiguitat del vehicle. Enganxa-la a la part inferior dreta del 
vidre i tothom sabrà que el teu és un vehicle més respectuós amb l’aire que respirem.

La Direcció General de Trànsit està fent arribar aquests dies a tota la ciutadania de l’àrea 
metropolitana de Barcelona les etiquetes que identifiquen la qualitat ambiental dels seus 
vehicles.  Es tracta d’una eina essencial per afavorir una mobilitat més neta. Qui la rebi, se 

l'ha d'enganxar al vidre del cotxe, tot i que encara no és obligatori.

L’Ajuntament de Cervelló ha iniciat 
els tràmits per a la contractació 
de personal dins del “Programa de 
suport a l’ocupació” en el marc del Pla 
Metropolità de suport a les polítiques 
socials municipals 2016-2019. El  
programa comportarà la contractació 
per l’any vinent de 6 professionals de 
diferents perfils, prèvia selecció que 
s’està  gestionant des del Departament 
de Recursos Humans municipal. 

Les actuacions per al 2017 són 
organització i manteniment dels arxius 
municipals, suport administratiu al 
Departament de Recursos Humans, 
suport tècnic per l’impuls i manteniment 
de la pàgina web, suport en la 
dinamització dels Departaments de 
Cultura, Esports i Gent Gran, i neteja 
i manteniment de la vegetació en 
vorals de carrers d’urbanitzacions i en 
parcel·les municipals. D’aquesta manera, 
per desenvolupar les actuacions, es 
contractarà 1 tècnic/a en arxivística, 
1 auxiliar administratiu/va, 1 tècnic/a 
en comunicació, 1 tècnic/a de suport 
dinamitzador i 2 operaris per a la 
brigada forestal.

En marxa el
Programa de 
suport a l’ocupació 
del 2017

Els agents cívics informen 
i eduquen per aconseguir 
una millor convivència

Si tens entre 17 i 25 anys, estàs desocupat i inscrit a les Oficines de treball i al Registre 
d'informació de Garantia Juvenil, aviat es posarà en marxa aquest programa orientat a 
millorar la qualificació professional i facilitar la inserció dels joves al món  laboral. 
Les especialitats que s'ofereixen són: Mantenidor integral (270 hores), Mosso de 
magatzem (230 hores), Auxiliar/dependent-a de Comerç (300 hores), Protecció i 
preparació de superfícies de vehicles (290 hores), Auxiliar de cuina i cambrer-a (280 
hores). Si voleu més informació i/o us interessa participar-hi, us podeu adreçar 
al Departament de Desenvolupament Econòmic/Departament de Joventut de 
l’Ajuntament, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i també els dijous a la 
tarda de 17 a 20 hores. Els joves participants podran rebre un ajut econòmic.

Programa Joves per l'ocupació



El punt de partida ha estat l’arribada del Pare 
Noel a Cervelló el passat 17 de desembre 

envoltat dels seu seguici d’elfs, qui va rebre els 
infants del municipi en un Ateneu condicionat 

per l’ocasió gràcies a la col·laboració dels 
Trapelles que van aconseguir fer-lo sentir com 

a casa. Durant tota la tarda els nens i nenes 
van decorar l’arbre de Nadal instal·lat a la 

rambla Josep Tarradellas i van gaudir d’una 
disco party infantil i d’una xocolatada que van 

fer les Xocolateres de Cervelló.

Cervelló,
la màgia del Nadal 

Visita del Pare Noel
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Sota el lema “Els seus drets en joc” Creu Roja ha engegat la campanya 
anual de recollida de joguines amb l’objectiu de que els Reis d’Orient 

puguin portar regals a tots els infants del municipi. Els jocs i joguines s’han 
recollit a tots els centres educatius inclosa l’Escola Bressol municipal, a 

la Biblioteca, al Casal de la Gent Gran i a l’Ajuntament. El material recollit 
es destinarà a les  famílies amb més dificultats econòmiques per tal de 

garantir el dret a jugar de la infància més vulnerable. 

I la culminació de les festes la posarà l’arribada dels Reis d’Orient. 
La comitiva reial sortirà a les 18 hores del 5 de gener del carrer 
Raval Bassons fins arribar al pavelló esportiu municipal, aturant-
se a l’Ajuntament on seran rebuts per les autoritats locals per fer 
el lliurament de les claus del municipi. Melcior, Gaspar i Baltasar 
ens han demanat ajuda per aconseguir persones voluntàries que 
vulguin col·laborar en repartir màgia, il·lusió o emoció durant 
aquesta nit. Si esteu interessats en participar podeu demanar 
informació per telèfon o presencialment al departament de Cultura 
de l’Ajuntament o al correu electrònic crvl.cultura@cervello.cat

La campanya comercial per a aquestes festes 
organitzada per l’Ajuntament i els comerços locals 
pretén potenciar les botigues i establiments per 
fomentar les vendes en aquestes dates. Per això, els 
comerciants regalen butlletes per cada compra feta 
fins el dia 5 de gener que entraran en el sorteig de 
regals que se celebrarà el dia 12 de gener a les 14 
hores a l’Ajuntament.

Creu Roja ha recollit jocs i joguines 

Les festes de Nadal ja són aquí i a Cervelló tenim
una oferta considerable d’activitats d’oci, espectacles, 
cinema i música per complaure totes les edats.

Cavalcada de Reis

Cervelló, el millor regal

La rambla Tarradellas va acollir el 18 de desembre la Fira de 
Nadal, amb paradetes de productes nadalencs dels comerços i les 
entitats. En aquest escenari, els Gegants acompanyats dels seus 
padrins van ballar i van fer cagar el tió. A més, al llarg del matí els 
professors de l’Aula de Música van fer una cantada de nadales per 
diversos punts del nucli urbà.

Fira amb productes nadalencs



Segle Nou, Grup d’Estudis i Protecció del Patrimoni Cultural, és 
una entitat cultural creada per a la defensa del patrimoni local. 
La seva fita més important ha estat aconseguir que l’Església de 
Santa Maria hagi estat declarada bé cultural d’interès nacional 
en la categoria de monument històric. Des de l’any 1992 va 

començar a promoure aquesta declaració junt amb la sol·licitud 
de restauració de l’Església. Precisament en aquest emplaçament 
cada estiu organitza un cicle de concerts de música clàssica per 
recollir fons per continuar amb la seva conservació.
Any de creació: 1991    Contacte: Facebook @SegleNou

 Segle Nou
celebra els seus 25 anys i renova la seva Junta
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L'Ajuntament al teu servei

El Servei Local d’Ocupació (SLO) de  
l’Ajuntament de Cervelló és el responsable en matèria 
de foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat de les 
persones desocupades, impulsades per la regidoria de 
Desenvolupament Econòmic. Aquest Servei  forma part 
de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació de la província 
de Barcelona, la qual esta coordinada i gestionada per 
la Diputació de Barcelona. 

Aquest servei municipal ofereix, tant a les persones en 
situació d’atur o en millora d’ocupació, com a les entitats, 
empreses i empresaris/es del territori, principalment 
tasques d’intermediació laboral, orientació, informació 
sobre formació reglada i ocupacional i qualsevol 
informació relativa a la situació del mercat de treball.

El SLO també gestiona l’Aula de Recerca de Feina com 
a recurs bàsic de suport per a l’accés al mercat laboral. 
Poden accedir a l’Aula de Recerca de Feina aquelles 
persones que estiguin inscrites com a demandants de 
feina al Servei Local d’Ocupació de la Xarxa provincial 
Xaloc. El seu horari és dimecres d’11 a 13:30 hores i 
dijous de 10.30 a 12.30 hores.

En que et podem ajudar?
- Proporcionem informació sobre recursos per a la recerca de 

feina.
- Assessorem i acompanyem en el procés de recerca de feina.
- Informem sobre recursos de formació existents al territori 

(capacitació i/o el perfeccionament professional).
- Formalitzem la inscripció al SLO de la Xarxa XALOC (Borsa 

de Treball)
- Gestionem la Borsa de Treball i les ofertes, fent un 

seguiment i cercant les persones candidates,  assessorant a 
l’empresa sobre el perfil sol·licitat.

- Informem sobre el mercat de treball actual i les vies 
d’ocupació més emprades per les empreses.

- Oferim tutories individualitzades: entrenament en habilitats, 
competències i motivació per a la recerca de feina, així com 
preparació de com portar a terme una entrevista de treball.

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

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 17 a 20 h.

Segle Nou va celebrar el 25è 
aniversari el passat 5 de novembre 

amb un sopar-concert a l’Ateneu 
amb l’assistència d’unes 70 

persones. A l’acte es va homenatjar 
Josep Maria Raventós, qui ha estat 

president fins ara i ha cedit el 
relleu a Jaume Pons al capdavant 

de la nova junta de l’entitat. 
Paral·lelament també ha organitzat 

l'exposició de ceràmica, pintura i 
dibuix dels artistes Carme Balada i 

Miquel Jordà que es va poder visitar 
de l’11 al 20 de novembre.



cervelló informació 11

Els Amics Col·leccionistes de Cervelló 
també estan d’aniversari i van
celebrar-ho amb un sopar de socis el 
passat 26 de novembre a l’Ateneu.
L’entitat va organitzar la tradicional 
trobada de plaques de cava el passat 
18 de desembre que va aplegar amants 
d’aquesta afició vinguts de diferents punts 
del territori.

Després del gran èxit aconseguit 
amb el muntatge de l’any passat, 
el Passadís del Terror va tornar 
a Cervelló amb motiu de la 
festa de Halloween el passat 31 
d’octubre i acompanyat d’una 
castanyada popular a la plaça 
de la Biblioteca. L’emplaçament 
va ser el mateix, el Centre Cívic 
l’Ateneu, però el túnel no es 
va quedar només en la rampa 
d’accés a l’edifici sinó que va 
portar fins a d’altres sales, la 
qual cosa va permetre un millor 
accés als visitants, evitant les 
aglomeracions de l’entrada. A 
dins, els més de 1400 atrevits 
que es van endinsar  van trobar 
diferents espais ambientats 
terroríficament, morts vivents, 
monstres, criatures estranyes...i 
molta sang i fetge!

L’Ateneu no va ser ĺ únic lloc on 
es va passar por. La residència de 
gent gran de les Monges també 
va organitzar el seu particular 
Halloween amb la col·laboració 
dels mateixos avis i àvies i dels 
treballadors del centre.

Aniversari dels amics 
col·leccionistes

El Passadís del 
Terror rep més 
de 1400 visites
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En Cento i la Rosita, dos dels nostres gegants, també han fet el seu desè aniversari i, 
precisament, alguns dels actes de celebració s’han fet conjuntament amb la Biblioteca.

El 15 de desembre de 2006 obria les portes 
al públic l’actual Biblioteca Municipal de 
Cervelló. 10 anys després s’ha convertit 
en el principal focus de l’activitat cultural 
de la localitat. Perquè la Biblioteca no és 
només un lloc on trobem llibres i revistes, 
és el punt on s’ajunten milers d’històries, 
de somnis i de personatges que esperen 
ser descoberts pels lectors. Gairebé 
4.800 persones disposen del carnet, el 
que representa pràcticament la meitat 
de la població, que poden gaudir cada 
dia d’unes instal·lacions modernes en un 
emplaçament cèntric i amb unes vistes 
envejables.
L’aniversari s’ha celebrat amb tot un 
seguit d’activitats especials, que com és 
habitual, han congregat persones de totes 
les edats.

El passat 12 de desembre vam descobrir 
l’origen del Cento i la Rosita gràcies a la 
xerrada que van impartir membres de 
la colla de Gegants.

En tot aniversari no poden faltar el 
pastís i les espelmes per bufar. Entre 
tots vam ajudar la parella de gegants 
a demanar un desig per al proper any.

Els gegants també es van deixar caure 
per la Fira de Nadal i acompanyats dels 
seus padrins van ballar i van fer cagar 
el tió amb tota la canalla.

Aniversari dels nostres gegants

10 anys de 
Biblioteca!

Els artistes locals han estat presents a 
l’exposició col·lectiva de treballs de pintura 
i fotografia que es va inaugurar el passat 
11 de novembre a la Sala Polivalent.

La poesia ha estat present en els actes de 
l’aniversari de la mà de Leonci Canals i del 
grup Contrapunt de l’Aula de Música que 
van oferir el recital “7 de cors” el passat 14 
de desembre ple d’emotivitat i sensibilitat.

L’any 2016 ha estat l’any de l’esport a la 
Biblioteca. La millor manera de cloure’l 
ha estat la taula rodona sobre l’esport al 
municipi que va aplegar diverses persones 
vinculades al món de l’esport al municipi.

De contes a la Biblioteca s’expliquen cada 
mes però amb motiu de l’aniversari i 
tenint en compte les dates, el Moi Aznar 
ens ha explicat el seu particular Nadal a la 
Sala infantil el passat 17 de desembre.

Un aniversari com cal ha de tenir el seu 
espectacle i la biblioteca l’ha tingut en 
forma de màgia i teatre a la Sala d’Actes 
de l’Ateneu gràcies a Mr. Màgic.

Un dels projectes que s’ha desenvolupat 
al llarg de tot l’any ha estat el Wiki 
Takes, un concurs fotogràfic que 
s’ha convertit en un gran àlbum dels 
monuments de Cervelló. Han participat 
9 persones de diverses edats i en 
total s’han presentat 274 fotografies 
de diferents  llocs del patrimoni. Els 
guanyadors han estat Joan Badia 
Olivella (pseudònim Pota Roja) amb 
una foto de Can Mus, Sergio Garcia 
Santeugini (pseudònim SBP) amb 
excavacions i Víctor Alfonso Medina 
(pseudònim Vitute) amb Can Pitarra. 
Totes complien tres premisses bàsiques: 
identificació del monument, creativitat 
de la fotografia i que la imatge 
transmetés alguna cosa.
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La cita anual amb el Superlectors de la Biblioteca va arribar el 
passat 2 de desembre a la festa de cloenda, aquest any amb els 
Jocs Olímpics com a fil conductor, i el lliurament de premis als 
infants. Han participat 74 nens i nenes d’1 a 11 anys, que en total 
han llegit 1060 llibres. Les guanyadores han estat Salema Gómez 
de Soto (grup vermell), Aitana Giménez Frutos (grup blau fosc) i 
Gisela Spinelli García (grup blau cel).

L’escriptor i periodista Martí Gironell va presentar el seu llibre 
El pont dels jueus el passat 10 de novembre, ambientat en la 
localitat gironina de Besalú durant l’època medieval.

I en el torn dels especialistes, el nen Diego López Pizarro ens 
va explicar com viu la seva passió per l’esport del surf el passat 
4 de novembre.

Continuant amb el cicle de l’esport a la Biblioteca, el passat 12 de 
novembre la Maria Dolors Joan ens va donar consells sobre com 
cuidar el nostre cos i mantenir un bon estat físic i de salut.

Les manualitats també estan presents a la Biblioteca durant tot 
l’any. De la mà de la Trini Solé hem après a reciclar, decorar i 
tunejar capses de fusta en els tallers que va impartir el 18 i 25 
de novembre.

Les Jornades Europees del Patrimoni que es van celebrar el mes 
de setembre van tenir continuïtat el 24 d’octubre amb la segona 
part de la visita guiada pels carrers del poble, on es van contemplar 
les façanes des de la Biblioteca fins al final del carrer Major.

I l’activitat no s’atura!



n

Els germans francesos de Saint Martin le Beau, acompanyats en aquesta ocasió per l’alcaldessa Angélique Delahaye, han 
tornat a visitar-nos el darrer cap de setmana del mes d’octubre. Aquest cop amb un objectiu gastronòmic: cuinar per 
primera vegada a Cervelló la gran “omelette” (cada any la fan a Saint Martin Le Beau), una truita feta amb 600 ous i 12 kg 
de cansalada viada, de la qual es van menjar 150 racions en el sopar del dia 29. Durant l’estada els visitants, acompanyats 
pels amfitrions locals, van fer sortides a la fàbrica de xocolata Simon Coll i al Castell de Montjuïc de Barcelona. 

Agermanats amb una gran “omelette”
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El grup de teatre la Calaixera va tornar a omplir la Sala 
d’Actes de l’Ateneu els passats 12 i 13 de novembre amb 
l’estrena del seu darrer muntatge, l'adaptació de l'obra 
Després de la pluja del dramaturg Sergi Belbel. Sota 
la direcció de Salvador Duran, l'espectacle va comptar 
amb la col·laboració de la Coral Diana que va posar la 

nota musical a l’obra. 8 actors i actrius sobre l’escenari 
i el terrat d’una gratacel que acull les confidències 
dels fumadors que busquen un racó franc i anònim on 
poder extingir alguna cosa més que la pura ansietat 
de l'addicció a fumar, un plaer prohibit per l'estricte 
reglament d'empresa.

Després de la pluja, amb la Calaixera

Recepció institucional a l’Ajuntament  

només arribar a Cervelló

Cuinant la gran “omelette” en el 
sopar d’agermanament a l’Ateneu

L’alcaldessa i l’alcalde 
intercanvien obsequis 

Cançons i molt bon humor 
per amenitzar la vetllada



n
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Els joves gaudeixen del 
Vermut electrònic
Els joves del municipi van gaudir el passat 4 de 
desembre del Vermut electrònic, un acte organitzat 
per l’Ajuntament i Joviment amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, pensat per gaudir de 
bona música i on  van poder participar de tallers de 
hip-hop, rap i grafits. La pluja va provocar un canvi 
d’emplaçament de la rambla Tarradellas a l’Ateneu 
però els joves que van participar no van perdre les 
ganes de gresca en cap moment.

L’Esplai el Raconet va participar el passat 5 de novembre a la 
jornada Som infants, Som present! celebrada al CaixaFòrum 
de Barcelona en la que prop de 200 nois i noies d’entre 3 a 
18 anys, i 80 adults, educadors i famílies, provinents de 12 
esplais d’arreu de Catalunya, van compartir experiències sobre 
la participació infantil. La iniciativa, liderada per la Federació 
Catalana de l’Esplai-Fundesplai  pretenia promoure la cultura 
de la participació entre les entitats de lleure. Els joves de 
Cervelló van exposar la feina de neteja que van fer a l’estiu 
a la riera per conservar l’entorn proper i els més petits van 
treballar un debat sobre la seva participació en la societat.

Som infants,
Som present!

Els nens i nenes de l’Esplai el Raconet no paren i el cap de setmana 
del 26 i 27 de novembre es van endinsar en una nova aventura, una 
sortida fins a Mas Cabàlies a Ogassa. Allà el grup de petits, mitjans i 
grans van gaudir de l'entorn amb un expert i van treballar els animals 
de granja com els cavalls i les vaques. El grup de joves van comptar 
amb un monitor que els va ensenyar a gravar un petit curtmetratge. 
Jocs, excursions i intercanvi de coneixements en plena natura per 
continuar fomentant els valors de l’amistat i la convivència.

El Raconet també va reivindicar el passat 19 de 
novembre el dret de tots els nens i nenes al  lleure 
amb motiu de la commemoració del Dia dels 
Infants que se celebra el 20 de novembre, una 
jornada que recorda la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant aprovada l’any 1989 per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides. Amb una festa 
a la rambla Tarradellas, amb jocs, manualitats 
i xocolatada, els més joves van sortir al carrer 
per reclamar el dret de tots els nens i nenes 
a l’educació, el lleure i el joc per arribar a ser 
persones compromeses amb la societat.

Colònies Esplai el RaconetDret al lleure dels infants



L’institut de Cervelló ja té un nou mòdul. Al novembre van començar les 
obres de condicionament del terreny que ha acollit la nova instal·lació, al 
costat dels 8 mòduls ja existents. El nou mòdul, d’uns 120 metres quadrats, 
tindrà capacitat per a 4 aules de grup, 1 sala petita de professorat i 2 
lavabos. Es tracta d’equipaments de darrera generació, són més alts, més 
insonoritzats i climatitzats pel fred i la calor. Es posarà en funcionament 
pel curs vinent, al mes de setembre.

Nou mòdul a l'Institut
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A finals del mes d’octubre ens han tornat 
a visitar els joves danesos gràcies a 

l’intercanvi que periòdicament es fa amb 
els estudiants de 4r d’ESO de l’institut de 

Cervelló. Durant l’estada, els estudiants 
de Kerteminde han fet diverses activitats 

amb les famílies acollidores i amb els 
companys amfitrions, a més del sopar de 
germanor i la trobada amb les autoritats 

locals que va tenir lloc a l’Ateneu.

Visita dels 
estudiants danesos

El passat mes de novembre va començar 
el cicle de xerrades “Eduquem en família” 
que ha organitzat l’Ajuntament com 
a suport a la funció educativa de les 
famílies. El Centre Cívic l’Ateneu va acollir 
el dia 16 la conferència-col·loqui “Les 
necessitats bàsiques dels infants i dels 
joves: sentiments i límits” a càrrec de 
l’Alba Soler, mestre i terapeuta, qui va 
parlar de necessitats, emocions i límits en 
les diferents etapes del desenvolupament 
de la persona, així com de l’estil de relació 
i els valors que estem potenciant amb els 
infants i joves, segons l’acompanyament 
que fem i els límits que establim amb ells. 
La següent xerrada del cicle va celebrar-
se el dia 1 de desembre sota el títol “Com 
parlem, escoltem i sentim a casa? I fora 
de casa?” que es va impartir a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament pe oferir estratègies 
per a la gestió de conflictes en família. 
L’oferta es complementarà amb l’exposició 
fotogràfica “Escoles d’altres mons” del 
fotoperiodista Kim Manresa que es podrà 
visitar del 10 al 29 de gener de 2017 a la 
Sala Polivalent Gran de l’Ateneu.

Xerrades educatives 
de suport a les 
famílies

L’entitat Eix Social ha posat en 
marxa el passat mes de novembre el 
projecte “Èxit Escolar" amb l’objectiu 
d'afavorir l'èxit educatiu dels nens 
i nenes escolaritzats en educació 
primària i secundària amb dificultats 
d'aprenentatge.
De moment col·laboren 5 professors 
titulats però estan oberts a tothom que 
estigui interessat. Podeu contactar per 
correu electrònic: info@eixsocial.org

Eix Social inicia el projecte “Èxit Escolar”

Hem pogut gaudir d'escacs

del món a la Biblioteca
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A l’Escola Santa Maria de Cervelló s’ha creat el Comité 
Ambiental format per alumnes i mestres per donar més 
importància a la participació dels alumnes en el dia a dia 
del centre. Es tracta d’un òrgan de participació on estan 
representades totes les classes de P5 a 6è mitjançant 2 
alumnes triats democràticament, que es diuen ecoparelles, 
i que estan acompanyats per dos mestres, membres de 
la Comissió de Medi Ambient. Segons el centre, “l’objectiu 
és reflexionar i continuar treballant en millorar la nostra 
escola pel que fa als aspectes ambientals, fent que el nostre 
alumnat sigui el principal motor de canvi.” Des del Comitè 
Ambiental del centre, i des del curs passat, s'estan fent tot 
un seguit de petites accions de millora, totes elles lligades 
amb el Pla d’Acció de l’Escola que s’elabora cada any, com a 
Escola Verda que és. Enguany s’obrirà un accés nou a l’hort 
de l’escola, s’instal·larà una bomba d’aigua per a la bassa, 
es triarà un arbre per apadrinar, es decidirà com etiquetar 
tots els arbres de l’escola i es substituiran les papereres dels 
patis per unes de colors per tal de separar els residus. Totes 
aquestes propostes i d’altres que van sorgint les decideix 
l’alumnat en assemblea de classe i desprès les ecoparelles 
les posen en comú al Comitè Ambiental. Després, aquesta 
informació recorre un altre camí, en sentit contrari, per 
tornar a les assemblees d’aula.

L’Escola Santa Maria crea
el Comitè Ambiental

Des del mes de novembre l’Escola Bressol del municipi està gestionada per una nova empresa, CEPS Projectes socials, fruit 
de la licitació que l’Ajuntament va convocar fa uns mesos, amb un plec de condicions molt exigent a la part educativa i a la 
part física de les instal·lacions del centre pel que fa al seu manteniment, neteja, retolació, etc., amb l’objectiu de cobrir les 
mancances que hi havia i tenir una escola molt millor però mantenint l’equip docent que hi havia. Des de l’1 de novembre també 
han entrat en vigor els nous preus d’escolarització dels infants que han comportat una rebaixa en la quota mensual per jornada 
sencera de 188 a 185 euros.

L'empresa CEPS gestiona l’Escola Bressol

El passat mes de novembre l'Escola Nova va rebre la visita d'en 
Carles Parellada, una eminència en l'àmbit de la Pedagogia 
Sistèmica i en l'àmbit educatiu, que va impartir la xerrada 
L'escolta amorosa de l'adult cap a l'infant. Va ser una xerrada 
oberta tan a famílies, mestres, monitors de menjador com a 
persones externes al centre que van poder gaudir d'una tarda 
a l'Escola Nova, i segons fonts del centre “va ser tot un èxit 
tant a nivell de participació com la satisfacció de les persones 
que vam gaudir de la seva saviesa”. Al mes d'octubre també 
va desenvolupar una xerrada al centre per a tot el personal 
de l'empresa DACOR, que gestiona el menjador, en la qual “va 
parlar de mirada amorosa, de respecte, de confiança, de l'ús 
d'un llenguatge impecable, del reconeixement i sobretot de la 
presència a l'hora d'acompanyar als nens i nenes”.

Xerrades a l’Escola Nova

Anar en bici és una forma 

divertida d'aprendre educació vial.



cervelló informació18

Amb motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, l’entitat 
Farem va organitzar un matí d’activitats al Centre Cívic l’Ateneu el passat 3 de 
desembre. La jornada va començar amb una xocolatada per escalfar motors i 
va continuar amb la projecció del documental “El silenci dels joncs” de Susanna 
Barranco i un taller vídeo-fòrum posterior.

La celebració del Dia Internacional dels Drets humans ha estat  l’eix de les 
jornades de cooperació que ha organitzat l’Ajuntament amb els centres 
educatius de la localitat, consistents en xerrades informatives sobre la 
Convenció dels Drets humans i dels infants i la confecció d’un mural en un 
suport de roba per plasmar les 
idees i conceptes 
que els infants i 
joves creuen més 
importants. A 
més també es va 
organitzar un taller 
conjunt amb Farem i 
l’Esplai el Raconet.

Del 21 al 27 de novembre Cervelló 
va acollir les jornades contra la 
violència masclista amb motiu de la 
commemoració de Dia Internacional 
contra la violència envers les dones 
el dia 25. Les activitats per mostrar 
el rebuig del municipi a la violència 
masclista van ser organitzades amb el 
suport de l’Associació de Dones, l’Institut 
Català de les Dones i la Diputació de 
Barcelona. Al llarg de tota la setmana 
es van celebrar diverses activitats com 
tallers, vídeo-fòrum, xerrades, i l’acte 
institucional durant la tarda del dia 25 
davant de l’Ajuntament, amb la lectura 
del manifest, l’encesa d’espelmes i les 
actuacions del grup de teatre Donatreras 
i de l’Aula de Música. La setmana es va 
cloure amb la participació en la 4a Marxa 
el Baix Llobregat contra la violència 
masclista que va aplegar els municipis 
de la comarca al Parc de Torreblanca de 
Sant Feliu de Llobregat.

Dia de les persones discapacitades

Infants i joves amb els Drets HumansSetmana contra 
la violència 
masclista

Els joves de Farem i el Raconet

A l’institut, sentint les 
explicacions sobre els 
drets humans                         

A l’Escola Santa Maria confeccionant el mural

A l’Escola Nova, dibuixant el mosaic



La pluja no va ser impediment per demostrar el poder de 
convocatòria que té Cervelló Solidari, que va fer sortir de casa 
a desenes de persones per assistir al Festival Solidari el passat 
26 de novembre a l’Ateneu. El d’enguany amb una motivació 
afegida, la celebració dels 20 anys de l’entitat. La gran festa 
va tenir com a mestre de cerimònies al Moi Aznar, que al llarg 
de tota la tarda va presentar l’adaptació de l’espectacle del 
Rei Lleó i als diferents artistes locals que van cantar, ballar i 
fer trucs de màgia. L’aportació especial la van posar els actors 
imitadors de programes televisius Oriol Cruz i Judit Martín. I 
com a bon aniversari, no va faltar un bon pastís per bufar les 
espelmes, elaborat per la Meritxell Perelló, i el sorteig d’una 
gran panera amb regals. El Festival va tenir una continuació 
el 18 de desembre amb el concert i teatre solidari organitzats 
amb la Col·laboració de l’Aula de Música i la Calaixera.

20 anys del Festival Solidari

Cervelló també ha participat en el Gran Recapte d'Aliments a 
Catalunya que va tenir lloc els passats  25 i 26 de novembre, 

la campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir 
que les persones més necessitades del nostre entorn rebin 

ajuda alimentària i per donar a conèixer la situació que 
travessa aquest grup que, arran de la crisi econòmica que 

estem vivint, ha anat creixent. La campanya la van dur 
a terme simultàniament els quatre Bancs d'Aliments de 

Catalunya i al municipi es va col·laborar aportant aliments 
en els punts de recollida habilitats al supermercat Bonpreu.

Cervelló al Gran Recapte d’Aliments 
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D’altra banda, el consistori va fer un 
acte de reconeixement el passat 29 
de novembre a la Sala de Plens a les 
persones que van treballar com a 
voluntàries en l’organització de la cursa.

Prop de 700 persones van participar 
com a atletes a la cursa Wefeel Trail 
Sèries by Lidl, l’anomenada “Pota-Roja”, 
celebrada el passat 13 de novembre al 
municipi. Els participants van triar entre 
una de les dues modalitats repartides en 
cinc categories, una Trail de 8, 14 o 28 
km i la  Marxa BTT de 20 o 40 km, que 
van transcórrer per les muntanyes i els 
paratges naturals del municipi. A més de 
diversos patrocinadors i d’entitats com 
el Club ciclista Bike amb Bici de Cervelló, 
l’organització de l’esdeveniment va 
comptar amb una cinquantena de 
voluntaris que van col·laborar en el 
lliurament de dorsals i els obsequis als 
corredors, van repartir els avituallaments 
i van estar presents en els punts de 
control de la cursa. Durant tot el matí, 
els camins i corriols de muntanya es 
van omplir de corredors, que a peu o en 
bicicleta, van demostrar el seu nivell i 
condició física en un entorn privilegiat i 
en un ambient de festa i esportivitat.

Gran èxit de participació 
a la cursa Pota-Roja de 
Cervelló per gaudir de 
l’esport i la natura

Per als més esportistes s’ha organitzat la Cervelló Night Trail, una cursa-caminada 
per a totes les edats que s’iniciarà a la plaça de l’Ajuntament a les 18.30 hores 
del dia 23 de desembre. Els adults correran durant 10 km per la muntanya i els 
nens arribaran fins a la creu de terme de l’entrada de Can Castany, on tindran 
un avituallament. Els menors poden participar de la categoria d’adults si van 
acompanyats per un adult.  Per córrer és obligatori portar lot o frontal. Paral·lelament 
l’entitat Eix Social s’ha sumat a la campanya a favor de la investigació de la fibrosi 
quística i muntarà una parada a la plaça de l’Ajuntament durant la mateixa tarda de 
la cursa per recollir donatius per a la investigació d’aquesta malaltia.

Cervelló Night Trail el 23 de desembre
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Trobada esportiva
El pavelló poliesportiu Xavier Ballber 

va acollir el passat 3 de desembre 
una trobada esportiva amb infants 

organitzada per l’empresa de serveis i 
lleure Dacor. Durant el matí, desenes 

de nens i nenes van practicar 
diverses modalitats esportives i van 

rebre una medalla de record.

Davant l’èxit que va tenir la 
primera convocatòria a l’octubre 
passat i com que hi havia més 
gent interessada, el passat 25 de 
novembre es va fer un nou bateig 
de submarinisme a les instal·lacions 
de Ceraqua, amb la col·laboració del 
Club Unisub Molins. Els participants 
van rebre nocions molt bàsiques 
sobre com fer servir el material i 
van experimentar el que se sent 
respirant sota l’aigua durant una 
bona estona. 

Submarinistes
per una estona

El Club Tennis 
Cervelló ha celebrat 
el 16è Torneig 
de Nadal, una 
tradicional cita que 
cada any reuneix 
els amants d’aquest 
esport i finalitza amb 
un dinar dels socis.

Tennis

Des que va començar a caminar de ben petita, la cervellonina Enya Lechuga 
ja corria. El seu pare, en Xavier, diu que sempre anava per davant de tothom i 
que no parava quieta. I ara, amb 10 anys, aquesta nena menuda ja és campiona 
d'Espanya de Biatló Modern i de Làser Run en categoria benjamí, dues modalitats 
que s'engloben dins del Pentatló Modern i de les quals l'Enya per la seva curta 
edat en practica tres: el triatló, que és córrer, nedar i disparar amb pistola làser, el 
biatló (córrer i nedar) i el làser run (córrer i disparar). Aquest 2016 el palmarès de 
l'Enya s'ha completat com a primera classificada en el Campionat Internacional 
de Sant Boi de Pentatló celebrat el passat abril i com a segona en el trofeu Ulises 
Internacional de Roma al mes de juny, però arrossega títols importants des de 
fa tres anys tant a dins a com a fora del país. L'Enya va començar a practicar 
aquest esport amb 6 anys com una activitat extraescolar i actualment pertany 
al Club Pentallor de Sant Boi, igual que el seu germà Eric de 6 anys que també 
ha començat a seguir les seves passes amb èxits considerables. "La seva vida és 
córrer", afirma el seu pare, tot i que és una alumna molt disciplinada i combina 
els entrenaments durant 6 dies a la setmana i les competicions mensuals amb els 
estudis de 5è de primària, i tot plegat amb uns resultats molt satisfactoris. És una 
nena molt competitiva i molt responsable i ja té la vista posada en el Campionat 
d’Espanya de l’any vinent i en el Campionat Europeu que es disputarà a Portugal al 
juliol del 2017, ambdós en una categoria superior, l’aleví.

Una cervellonina de 10 anys, campiona 
d'Espanya de Pentatló Modern



Ciudadanos llegó para 
quedarse
No es la primera vez que me presento ante 
ustedes para darles cuenta de mi trabajo, 
para decirles sencillamente, cómo propone 
Ciudadanos que sea nuestro futuro y para 
convocaros al protagonismo y la solidaridad. 
Tras un año y medio de mandato, las cosas 
no están siendo fáciles y ahora que es Na-
vidad, tampoco quiero haceros promesas 
incumplibles o sueños irreales. 
Pienso que la democracia debe ser obra 
de todos los ciudadanos y ningún hecho, ni 
opinión debe quebrantarla. El respeto mu-
tuo es la base de lo que tantos años nos ha 
costado construir y no debemos permitir 
que el difícil trance que estamos sufriendo 
en Cataluña pueda con ello. 
Hemos procurado examinar con toda ob-
jetividad las demandas políticas que se nos 
han presentado desde la ciudadanía y para 
ello hemos intentado conectar con todos los 
grupos políticos intentando trasmitir cuáles 
serán las líneas rojas que exigiremos para 
aprobar unos presupuestos para el 2017. 
Estas líneas rojas son producto de vuestras 
inquietudes y necesidades y, por ello, la par-
tida presupuestaria que se destinará para 
poner cámaras será una de ellas y la seña-
lización bilingüe será otra. Nos han acusado 
de querer erradicar el catalán en las señales 
viales, pero se equivocan. Soy catalán y me 
siento orgulloso de ello, pero debemos res-
petar la legalidad vigente y en ella se esta-
blece el bilingüismo en todo lo que se refiera 
a la seguridad vial.
Tenemos que estar abiertos a alternativas 
viables, sean de derecha, de centro o de 
izquierda para escuchar con respeto todos 
los puntos de vista. Pero la opinión pide he-
chos y ha llegado el momento de calificar la 
situación política y legitimar una Cataluña 
viable y respetuosa para todos. 
Quiero despedirme transmitiendo seguri-
dad en vuestras demandas, seguridad en 
vuestro bienestar y diciendo que cuando el 
pueblo haga oír su voz, se podrán resolver 
los grandes problemas políticos con auto-
ridad que da la representatividad electoral. 

Luis
Díaz

Ja són aquí
les Festes de Nadal

“….El dia de Nadal
tots a casa com cal.
Picarem fort el tió
perquè cagui molt torró.
Sant Esteve és l’endemà
el capó ens hem d’acabar.
Tots contents com bordegassos
a veure l’home dels nassos.
Sense poder-ho evitar
aquest any ja se’ns en va.
L’any nou ha arribat
i tots junts l’hem celebrat.
Per fi la festa esperada
que alegra tota la mainada”

Des del grup municipal de CiU, la re-
gidora Marian Herrera i jo mateix, us 
hem volgut dedicar aquest poema po-
pular per desitjar-vos, en aquestes fes-
tes tan entranyables que ja comencen, 
que sigueu molt feliços i que gaudiu 
amb els vostres essers estimats i les 
vostres famílies. 

Bon Nadal i feliç 2017 !!!

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

Consell Gent Gran
Cervelló ha tornat a estar representat al 
plenari del Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat celebrat el passat 
15 de desembre a Sant Feliu de Llobregat 
a través de les delegades Lolita Gardiel i 
Carmen Ruiz (a la foto, amb el president 
del Consell Comarcal Josep Perpinyà, la 
consellera Vicki Castellanos i l’alcalde José 
Ignacio Aparicio) Una de les principals 
reivindicacions ha estat de nou la 
necessitat d’aprovar la llei de la gent gran.

Canvi de mossèn
Donem la benvinguda al nou rector de la 
Parròquia de Sant Esteve, mossèn Rafael 
Vilaplana, que s’ha incorporat recentment 
al capdavant de la comunitat cristiana.



Gent sense cases

Els problemes d’habitatge són, 
des de fa temps, una assignatura 
pendent. Abans de la crisi pels preus 
alts i l’especulació, i ara, per la gran 
quantitat de pisos buits en mans de 
bancs i els desnonaments que deixen a 
milers de persones sense casa.
Garantir el dret a l’habitatge digne 
és un deure dels governants, també 
a Cervelló, on hi ha poca oferta de 
lloguer i els preus són elevats, això 
provoca que els joves no ens puguem 
emancipar i que quan finalment ho 
fem, haguem de marxar del poble.
Malauradament, en la línia contrària, 
l’equip de govern va renunciar a una 
subvenció de la Diputació que permetia 
fomentar el lloguer assequible.
La situació és francament preocupant, 
ja que era una subvenció sol·licitada per 
molts ajuntaments de la demarcació, 
concretament 104, dels quals només 
41 van tenir la sort que se’ls atorgués. 
Cervelló era un d’aquests municipis 
privilegiats, però l’alcalde José Ignacio 
Aparicio va decidir renunciar-hi perquè 
“no es disposen dels recursos humans 
necessaris”.
De debò que entre el centenar de 
treballadors de l’Ajuntament no 
n’hi ha cap que pugui dedicar unes 
hores a ajudar a aquelles persones 
més vulnerables i garantir l’accés 
a l’habitatge? La resposta és clara, 
evidentment que sí, només és qüestió 
de voler-ho.
Les polítiques socials d’habitatge no 
són una prioritat pel govern: encara 
ara no sabem quants pisos buits hi ha 
a Cervelló ni tenim cap protocol per 
actuar davant situacions extremes 
com són les de pobresa energètica o 
casos de desnonaments.
És urgent posar-hi solució i esperem 
que el govern de Cervelló ho faci quan 
abans millor.

Irina
Moreno Martí

Cristina
Martínez

Viu el Nadal a Cervelló!

Ja queda poc per finalitzar l’any i això 
significa que arriben una de les festes 
més esperades dels infants, el Nadal. 
Estan desitjant finalitzar l’escola per 
rebre la màgia d’aquests dies que ens 
envolta a tots i a totes, no hi ha res més 
bonic que veure el Nadal amb ulls de nen.

I volem viure aquesta màgia a Cervelló, 
per això, enguany s’han preparat tot 
un seguit d’activitats per aquests dies 
tan especials i per a totes les edats. 
Podrem gaudir d’espectacles, teatres, 
contes, concerts, cantada de nadales, 
ball de gegants, cinema i esport a 
l’aire lliure. Tot organitzat amb la 
col·laboració d’entitats, empreses, 
comerços i persones del poble. 
Trobareu més informació a l’agenda 
d’activitats que us hem fet arribar a les 
cases, a la pàgina web www.cervello.
cat i en aquesta revista. 

Tampoc ens podíem oblidar dels dos 
grans esdeveniments per als més 
petits, l’arribada del Pare Noel amb 
una gran festa al centre del poble i la 
tradicional Cavalcada de Reis per tot el 
municipi. 

Però també volem que els nostres 
comerços siguin protagonistes durant 
aquests dies, per això us animem que 
compreu a Cervelló, on les botigues i 
establiments del municipi han preparat 
un munt de regals que sortejaran entre 
les compres fetes fins al 5 de gener. I 
per fer-ho més fàcil encara, us podeu 
apropar a la Fira de Nadal que se 
celebrarà a la Rambla Josep Tarradellas 
per comprar tot allò que us faci falta 
per aquests dies. 

Només queda desitjar-vos que gaudiu 
molt de totes aquestes activitats i que 
tingueu Bon Nadal!
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Isabel
Belmonte

Obrim un nou espai 
d’igualtat a Cervelló

Des de la regidoria d’igualtat conti-
nuem treballant per un Cervelló amb 
equitat. Hem obert un nou espai de 
trobada i generació d’idees, participa-
tiu, democràtic i plural, aquest espai a 
nascut per arrelar-se i no marxar mai 
més. En aquest espai treballarem di-
rectament amb la ciutadania per defi-
nir quin es el perfil del nou pla d’igual-
tat municipal, amb les necessitats reals 
del poble. Ho treballarem en format 
tertúlia prenent un cafè els dijous de 
15:15 a 16:15h.  Es un espai que compar-
tirem amb l’associació de Dones. Us hi 
esperem! Hem de donar-li forma entre 
totes, per fer la inauguració oficial al 
Març dins la setmana de la Dona.

Des de la regidoria de Cooperació i 
Benestar Social i com a Municipi De-
fensor dels Drets Humans, estem 
participant en un nou projecte amb la 
col·laboració del Area Metropolitana 
de Barcelona. Estem treballant amb 
les entitats i centres educatius munici-
pals amb una visió cooperativista que 
aportarà vivències i experiències enri-
quidores  des de l’educació i el treball 
en equip i compartit, formant a infants 
amb una intel·ligència més solidaria i 
menys capitalista, coneixedora i de-
fensora dels drets humans amb criteri 
propi. 

Estem molt contents i contentes de 
anar complint amb els objectius del 
nostre programa per un Cervelló més 
feliç. El grup municipal, Cervelló, ara si 
es pot, us desitgem Bones Festes i un 
feliç 2017  ple d’amor, salut i benestar.




