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15 desembre
18 hores 
• Obra de teatre El Somni d’una nit d’estiu, 

amb el grup la Calaixera amb adaptació 
de Salvador Duran i Conxita Larrosa

 Sala d’Actes de l’Ateneu

16 desembre
10 hores
• Torneig de tennis a càrrec del Club de 

Tennis Cervelló
 Zona esportiva municipal

10 hores
• Trobada de plaques de cava a càrrec 

d’Amics col•leccionistes
 Plaça de la Biblioteca 

11.30 hores
• Parc infantil de Nadal per la Marató 

de TV3 organitzat pel Grup d’Esplai el 
Raconet

 Plaça de l’Ajuntament

12 hores
• Concert de Nadal a càrrec de la Coral 

Veus amigues amb la col•laboració de la 
Coral Diana i l’Aula de Música

 Església de Sant Esteve

18 hores 
• Obra de teatre El Somni d’una nit d’estiu, 

amb el grup la Calaixera amb adaptació 
de Salvador Duran i Conxita Larrosa

 Sala d’Actes de l’Ateneu

21 desembre
17 hores 
• Cursa nocturna Cervelló Night Trail
 Sortida des de la plaça de l’Ajuntament

22 desembre
11 a 13 hores
• Redbelt. Seminari solidari
 Francesc Guitart, 11 de Cervelló
 Cap infant sense joguina.
 La classe és gratuïta, només has de 

portar una joguina que anirà als nens i 
nenes de Cervelló que més ho necessitin.

17 hores
• Disco Party infantil
 Plaça de la Biblioteca

• Decora l’arbre de Nadal amb els elfs de 
Cervelló

 Rambla Josep Tarradellas

• Xocolatada
 Plaça de la Biblioteca

 En cas de pluja, els actes es traslladaran a 
la Sala Tarradellas del Centre Cívic l’Ateneu

17.30 hores
• Passeig del Pare Noel pels carrers de 

Cervelló

18 hores
• Festa de benvinguda del Pare Noel. Cal 

recollir número a la Sala d’Actes del 
Centre Cívic l’Ateneu. Hi haurà diferents 
sessions, a partir de les 18.15 hores. 
Organitza Ajuntament de Cervelló i els 
Trapelles de Cervelló amb la col•laboració 
de les Xocolateres

27 desembre
18 hores 
• Cinema de Nadal Els increïbles 2
 Sala d’Actes de l’Ateneu

5 de gener de 2019
19 hores
• Cavalcada de Reis

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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L’alcalde
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Les ordenances del Civisme són 
la millor eina per aconseguir un 
Cervelló net i ordenat...

Por un Cervelló cívico

Las ordenanzas 
del civismo 

son la mejor 
herramienta 

para conseguir 
un Cervelló 

limpio y 
ordenando...

Per un Cervelló cívic

Se acercan unas fechas entrañables y mágicas. Se respira ambiente navideño. La afluencia de gente al Buida les 
golfes, a la Feria de Navidad o la celebración de Farem nos llevan en volandas a un mes de diciembre que nos abre 
sus puertas con sus luces, su música, con un nuevo estreno de La Calaixera, y nos preparan para disfrutar de esas 
sonrisas ilusionadas de grandes y pequeños ante el Tió, Papá Noel o nuestros queridos Reyes Magos...
Y quiero destacar en estas fechas dos hechos muy importantes para nuestro pueblo. Por primera vez en muchos 
años hemos podido aprobar el presupuesto de forma que empiece a ser efectivo en enero de 2019. Una cosa que 
parece tan sencilla pero que ha requerido de un gran esfuerzo por parte de todos para ponerse al día en las cuentas 
municipales. Un esfuerzo que ha supuesto una importante bajada de la deuda pública en los últimos tres años y 
que nos hace afrontar el 2019 con fuerza y con ganas de seguir mejorando cada rincón de Cervelló. Así, estos días 
se han podido ver y se verán obras en la calle Major, en los accesos a los centros educativos, en la calle J. Mensa, en 
la rotonda de acceso a Granja Garcia y Torre Vileta, se han aprobado los proyectos de los colectores tan necesarios 
en algunas urbanizaciones y se han podido presupuestar urgencias en otros sistemas de saneamiento que dan 
problemas a varias zonas del municipio. También se están haciendo arreglos en la pista semidescubierta, se ha 
asegurado la pista cubierta mientras se analiza y se reparán esas goteras eternas, empezamos la reordenación 
de la zona deportiva con las esperadas pistas de skate y se están ultimando los proyectos de las nuevas pistas de 
petanca y de la marquesina del campo municipal de futbol y rugby, etc...   Pero, sobre todo, estoy orgulloso de que 
Cervelló haya aprobado en el último pleno unas ordenanzas del civismo que nos permitirán mejorar la convivencia 
y la limpieza del espacio público. Porque la mayoría de la ciudadanía ya hace las cosas bien, pero a esa minoría 
que lo hace mal, se les avisará primero, y si reinciden, se les sancionará, porque la vía pública es de todos, y entre 
todos la hemos de mantener en las mejores condiciones para conseguir el Cervelló que todos y todas queremos.

S’acosten unes dates entranyables i màgiques. Es respira ambient nadalenc. 
L’afluència de gent al Buida els Golfes, a la Fira de Nadal o la celebració de 
Farem ens porten  a un mes de desembre que ens obre les seves portes amb 
les seves llums, la seva música, amb una nova estrena de la Calaixera, i ens 
preparen per gaudir d’aquests somriures il·lusionats de grans i petits davant 
el Tió, Pare Noel o els nostres estimats Reis Mags...
I vull destacar en aquestes dates dos fets molt importants per al nostre 
poble. Per primera vegada en molts anys hem pogut aprovar el pressupost 
de manera que comenci a ser efectiu el gener de 2019. Una cosa que sembla 
tan senzilla però que ha requerit un gran esforç per part de tots per posar-se 
al dia en els comptes municipals. Un esforç que ha suposat una important 
baixada del deute públic en els últims tres anys i que ens fa afrontar el 
2019 amb força i amb ganes de seguir millorant cada racó de Cervelló. Així, 
aquests dies s’han pogut veure i es veuran obres al carrer Major, en els 
accessos als centres educatius, en el carrer J. Mensa, en la rotonda d’accés 
a Granja Garcia i Torre Vileta; s’han aprovat els projectes dels col·lectors tan 
necessaris en algunes urbanitzacions i s’han pogut pressupostar urgències 
en altres sistemes de sanejament que donen problemes a diverses zones del 
municipi; també s’estan fent arranjaments en la pista exterior, s’ha assegurat 
la pista coberta mentre s’analitza i es posa solució a aquestes goteres 
eternes, comencem la reordenació de la zona esportiva amb les esperades 
pistes d’skate i s’estan ultimant els projectes de les noves pistes de petanca 
i de la marquesina del camp municipal de futbol i rugbi, etc... Però, sobretot, 
estic orgullós que Cervelló hagi aprovat en l’últim ple unes ordenances del 
civisme que ens permetran millorar la convivència i la neteja de l’espai públic. 
Perquè la majoria de la ciutadania ja fa les coses bé, però a aquesta minoria 
que ho fa malament, se’ls avisarà primer, i si reincideixen, se’ls sancionarà, 
perquè la via pública és de tots, i entre tots l’hem de mantenir en les millors 
condicions per aconseguir el Cervelló que tots i totes volem.
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A mitjans del mes de novembre van començar els treballs de 
millora de la seguretat i accessibilitat als carrers Raval Bassons i 
Joaquim Mensa del municipi. Les inclemències meteorològiques 
han provocat que s’allargui la previsió inicial de durada d’un 
mes, amb la qual cosa podrien quedar enllestides a final d’any. 
Les obres consisteixen en dues actuacions, l’ampliació de la 
vorera i la formació d’una nova cuneta, per una banda, i la 
millora i reforç de la senyalització horitzontal i vertical, per 
l’altra. L’actual pas de vianants se substituirà per un pas elevat 
amb una banda reductora de velocitat pels vehicles per als 
vehicles que baixen de Vallirana en direcció Cervelló. Mentre 
durin les feines està prohibit aparcar els vehicles en gran part 
del carrer Raval Bassons i una part del carrer Joaquim Mensa, 
a les zones degudament senyalitzades.

Obres de millora de 
l’accessibilitat i seguretat 
als carrers Raval Bassons i 
Joaquim Mensa

Durant els mesos d’octubre i novembre l’empresa 
de jardineria contractada per l’Ajuntament per fer 
les tasques de manteniment de parcs i jardins al 
municipi ha fet els treballs d’esporga dels arbres 
de la via pública. L’esporgada es fa per definir 
l’estructura dels arbres, per motius de seguretat 
per als veïns i evitar possibles situacions de 
risc o bé per qüestions ornamentals. Les restes 
recollides es trituren en el moment i el material 
s’aprofita per fer compost orgànic.

Esporgats els arbres 
de la via pública

També per millorar la seguretat en la circulació i 
l’accessibilitat dels vianants s’està treballant en les obres per 
canviar el semàfor del carrer Major a l’alçada del número 46. 
Fins que es col·loqui el nou semàfor, l’actual es mantindrà 
sempre en color taronja, per la qual cosa cal extremar les 
precaucions a l’hora de travessar el carrer o circular en 
vehicle per la zona. També s’ha arranjat la vorera en el pas 
de vianants del semàfor per eliminar barreres i millorar la 
mobilitat i s’ha pintat la senyalització horitzontal a la zona de 
les noves parades de bus.

Millora de la mobilitat
al carrer Major



Pressupost
2019

L’Ajuntament de Cervelló va aprovar el 
pressupost general de la Corporació en el Ple 
del passat 26 de novembre, més d’un mes 
abans de que acabi aquest any i comenci el 
nou exercici.
Els comptes municipals es van aprovar amb 
el vot favorable dels regidors de M’estimo 
Cervelló-PSC (5) i Convergència i Unió (2) i 
els vots en contra d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (4), Cervelló ara sí que es pot (1) i 
Ciudadanos (1)
Import: 8,99 milions d’euros
2018 1.022,67 euros per habitant
2019 1.002,95 euros per habitant

IMPORT TOTAL

MILIONS
EUROS

1.003
EUROS
PER HABITANT

8,99

Les claus del pressupost

Principals millores 2019
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uDecrement del total del pressupost respecte l’any 
2018 per l’amortització del crèdit per fer front a les 
expropiacions forçoses, tot i que la majoria de partides 
es mantenen igual o s’incrementen

uContinua prioritzant l’atenció en la despesa social. 
uManté l’aportació per prestar el Servei d’Atenció 

Domiciliària.

uContinua mantenint la despesa en reparacions, 
manteniment i conservació de la via pública i els 
equipaments municipals

uDona suport a les entitats locals mantenint els ajuts per 
desenvolupar la seva activitat.

uIncrementa la despesa en millorar la prestació del servei 
de l’Escola Bressol.

uProjectes de sanejament d’aigües (col·lectors)
uReordenació esportiva: skate park
uStreet work out
uEspai per a joves amb wifi a la zona esportiva
uNou espai informació electrònica
uFinalització de la rotonda de la N340
uEscales de la Costa de la Perdiu
uProva de transport a la demanda
uMillores als centres educatius
uNau per a la brigada i espai per a carrosses de reis
uMarquesina a les grades del camp municipal d’esports
uConstrucció de les noves pistes de petanca
uSistemes videocontrol del trànsit i videovigilància en 

edificis municipals 

uImplementació dels camins escolars
uHabilitació de zona esbarjo gossos
uMillora de parcs infantils
uNova licitació d’enllumenat per leds
uNoves franges de protecció contra incendis
uSenyalització horitzontal i vertical a urbanitzacions
uRectificació de badens i reductors de velocitat
uGuia de mines, baumes i avencs de Cervelló
uMés soterraments d’hidrants
uNou servei de recollida de roba
uIntegració tarifària a la primera corona

Per primera vegada en molts 
anys el pressupost serà efectiu 
el gener de 2019
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L’Ajuntament va aprovar en el Ple 
extraordinari del passat 24 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 2019. 
Les modificacions obeeixen, tant a 
l’adaptació normativa corresponent en la 
seva majoria, 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 acomplint allò que 
estableix el Pla d’ajustament municipal que 
estarà vigent fins al 2022. 
La més destacable és l’ordenança que 
regula l’IBI, que aplicarà un tipus impositiu 

del 0,880%, el que representa una rebaixa 
del 4,66% respecte a aquest any, el màxim 
possible permès per poder donar compliment 
al Pla d’ajustament. Si no s’hagués rebaixat 
aquest tipus impositiu, l’increment en els 
rebuts que paga la ciutadania seria molt 
més gran respecte a aquest any. La resta 
de les ordenances queden congelades. 
L’acord es va aprovar amb els vots a favor 
dels regidors de M’estimo Cervelló-PSC i de 
CIU, en contra d’ERC i de  Cervelló si es pot i 
l’abstenció de Ciutadans.

Barcelona Energia és el nou operador 
elèctric metropolità que a partir de 
l’1 de gener de 2019 donarà servei a 
20000 llars de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), inclòs el 
municipi de Cervelló. Gestionada per 
TERSA (empresa pública de serveis 
mediambientals), Barcelona Energia 
ha obert el termini perquè totes 
aquelles famílies que vulguin donar-se 
d’alta en aquest nou operador puguin 
sol·licitar-ho a través de la seva pàgina 
web www.barcelonaenergia.cat. Per 
poder contractar-ho cal ser resident de 
l’AMB, no estar actualment acollit al bo 
social, tenir una potència contractada 
inferior a 15 kW i que l’habitatge 
sigui l’habitual. Barcelona Energia 
té l’objectiu d’oferir energia 100% 
renovable, aportar transparència 
i proximitat al client. Vol reduir el 
consum energètic, que se’n faci un 
ús racional i reduir els gasos d’efecte 
hivernacle. Les persones interessades 
poden adreçar-se al telèfon 900 90 68 
07 o a l’adreça electrònica consulta@
barcelonaenergia.cat.

Nou operador 
elèctric 
metropolità, 
Barcelona Energia

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert la convocatòria Conservació 2018, 
destinada a atorgar ajuts per fer actuacions de conservació d’edificis de tipologia 
residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l’àrea metropolitana de Barcelona, inclòs 
el municipi de Cervelló.

Quins requisits ha de complir l’edifici?
• Ha d’estar construït abans de l’any 1996.
• Ha de ser de titularitat privada i tenir coma a mínim el 70% de la superfície destinada 

a habitatge, tret de la planta baixa o inferiors si tenen altres usos compatibles.
• Com a mínim el 50% dels habitatges han de ser domicilis habituals i permanents dels 

propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. 
 No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans 

de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el Comunicat tècnic inicial del 
Consorci.

Quines actuacions són subvencionables?               
• Conservar fonaments, estructura horitzontal i vertical i les instal·lacions d’electricitats, 

fontaneria i sanejament de l’edifici..
• Cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació 

d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament 
original, amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

Quina quantia?
No podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l’import de 3.000 euros 
per habitatge i 30 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local.

Què cal fer:
• El primer pas és demanar l’informe 

d’idoneïtat. Data límit fins al 28 de febrer, 
tot i que es pot tancar abans l’admissió si 
s’exhaureix la dotació pressupostària.

• Un cop obtingut l’informe, la sol·licitud es 
pot presentar fins al 29 de març de 2019

• Haureu d’esperar a rebre el comunicat 
tècnic inicial que us enviarà el Consorci.

• Un cop rebut, disposeu d’un termini 
màxim per iniciar les obres de vuit mesos 
comptats a partir de l’endemà de la data 
en què hagueu rebut el comunicat.

No podran gaudir de les subvencions 
aquelles obres que hagin estat iniciades 
abans de formalitzar-se la sol·licitud 
d’ajuts, ni d’haver rebut el comunicat 
tècnic inicial.

Podeu obtenir més informació i la 
documentació necessària a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament 
de Cervelló i al web www.cmh.cat.

Ajuts per a la conservació d’edificis

Rebaixa del tipus impositiu de l’IBI per al 2019
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Aprovada la nova
Ordenança del Civisme
El Ple de l’Ajuntament de Cervelló 
va aprovar inicialment el passat 25 
de novembre la nova Ordenança del 
Civisme, un text que ha estat redactat 
per una comissió que es va nomenar a 
tal efecte i recull les aportacions rebudes 
a l’Ajuntament per part de persones 
particulars, d’entitats i de grups 
municipals durant els últims mesos. 
També contempla la informació recollida 
a les fitxes que es van presentar durant 
la campanya que es va fer en el marc 
de la Fira de Cervelló de l’any 2017 i les 
dades que van aportar els agents cívics 
contractats per desenvolupar aquesta 
tasca. 

Què pretén l’ordenança?
El consistori vol contribuir a l’enfortiment 
d’un marc de civisme, de convivència 
social i de respecte mutu entre els 
ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi. D’igual manera, es vol implicar 
la ciutadania en el civisme actiu, 
amb respecte cap a l’espai col•lectiu, 

millorant la convivència i les relacions 
ciutadanes amb l’objectiu de reduir els 
actes incívics. 

Què es regula?
La norma regula una sèrie de mesures 
adreçades de forma específica al foment 
i promoció del civisme i la convivència 
ciutadana a l’espai públic, però també a 
l’espai privat. L’esperit de la norma  és 
fomentar les relacions solidàries, tolerants 
i respectuoses entre tots els ciutadans. 
Mitjançant la nova Ordenança es volen 
establir les normes que garanteixin els 
nostres drets i els nostres deures, d’una 
banda, i l’ús correcte de l’espai públic, 
d’altra banda. En aquest sentit, més 
enllà de la perspectiva jurídica, aquesta 
regulació vol emfatitzar el seu caràcter 
pedagògic i formatiu, la qual cosa 
possibilita que es generin bones relacions 
de veïnatge. L’acord i el text de l’Ordenança 
se sotmeten a informació pública durant 
un mes des de la seva aprovació inicial per 
presentar al•legacions i reclamacions i si 
no s’hi formula cap, esdevindrà aprovada 
definitivament. 

Civisme i convivència

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

Algunes  infraccions importants...

u	No respectar el descans del veïnat.
u	Dipositar residus fora dels contenidors.
u	Penjar cartells a espais no autoritzats.
u	No recollir els excrements dels gossos.
u	Fer grafits o pintades sense autorització.
u	Danyar o maltractar el mobiliari urbà.
u	Abocament de mobles i trastos vells.
u	Reparar vehicles a la via pública.

Les sancions

u	Lleus: 50 a 750€
u	Greus: 751 a 1.500€
u	Molt greus: 1.501 a 3.000€

Millorar Cervelló
és cosa de tots i totes...
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Cervelló va tornar a demostrar la seva 
solidaritat cap a les persones més desfavorides 
col•laborant amb el Gran Recapte d’Aliments 
que es va dur a terme a tot el país els passats 
30 de novembre i 1 de desembre destinat 
al Banc d’Aliments. Desenes de persones 
voluntàries van participar per ajudar a la 
recollida en les botigues i la logística de 
l’emmagatzematge i transport, mentre que 
la ciutadania aportava aliments de primera 
necessitat, com conserves, oli, llet, pasta, 
cereals,  productes infantils, etc.

Col·laborem 
amb el Gran 

Recapte 
d’Aliments

L’Ajuntament ha contractat una persona 
jove en pràctiques com a beneficiària
del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. Es tracta d’un programa 
que vol incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves i millorar 
la seva ocupabilitat amb l’adquisició 
de les aptituds i les competències 
derivades de la pràctica laboral. Les 
persones sol·licitants havien de tenir 
entre 16 i 30 anys, estar inscrites dins 
del programa de Garantia i en el SOC 
com a demandants d’ocupació i tenir la 
titulació de GFGS en Educació i Control 
Ambiental. Concretament s’ha contractat 
un tècnic en educació i control ambiental 
per a l’Àrea d’Ordenació al territori des 
del 31 d’octubre i fins al 30 d’abril de 
l’any vinent. Pròximament, l’Ajuntament 
també contractarà dues persones com 
agents cívics dins del projecte Treball 
i Formació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

L’Ajuntament 
contracta un 
jove dins de la 
Garantia Juvenil

Nou muntatge de la Calaixera per Nadal
La companyia de teatre La Calaixera  enllesteix els preparatius per a l’estrena 
del seu últim muntatge coincidint amb les dates nadalenques. Es tracta de 
l’adaptació de la comèdia de William Shakespeare El somni d’una nit d’estiu 
feta per Conxita Larrosa i  Salvador Duran, que es podrà veure els dies 15 i 16 
de desembre al Centre Cívic l’Ateneu. En aquesta ocasió la companyia compta 
amb la col•laboració dels membres del grup els Trapelles, que en oferiran la 
seva particular versió dels fets que giren entorn del matrimoni de Teseo, duc 
d’Atenes, amb Hipòlita, la reina de les amazones, i les aventures de quatre 
amants i un grup de sis actors aficionats que són controlats per les fades que 
habiten al bosc on transcorre la major part de l’obra.



Una nova edició del Mercat d’ocasió 
i oportunitats Buida les golfes va 
omplir la plaça de l’Ajuntament el 
passat 25 de novembre amb una gran 
afluència de participants i de públic, 
tot i l’amenaça de pluja. Durant tot el 
matí es van instal·lar una quarantena 
de parades per vendre i comprar entre 
particulars els objectes que ja no feien 
servir a casa o se’n volien desprendre, 
com articles de decoració i de la llar, 
mobles, electrodomèstics, roba i calçat, 
llibres, antiguitats, joguines, objectes 
d’artesania, treballs manuals i bijuteria. 
Aquesta edició de tardor s’ha tornat a 
fer en el mateix emplaçament ja que la 
valoració va ser molt positiva per part 
dels paradistes participants a l’edició de 
primavera del passat 15 d’abril.
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Èxit de participació 
del mercat 
d’intercanvi Buida 
les golfes
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Nadal a Cervelló
Fes

a Cervelló
il ·lusióRegala
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Sota aquest lema el municipi es prepara per gaudir de 
les dates més entranyables de l’any. Són dies de festa, 
de trobades amb els amics, de grans tiberis a taula amb 
la família i d’aparcar durant uns dies la rutina diària per 
dedicar-nos a compartir bones estones de germanor. 
Però també és una bona oportunitat per participar en 
els actes que al llarg del mes de desembre organitza 
l’Ajuntament del municipi i les entitats locals. 

L’inici formal de les festes l’ha posat la Fira de Nadal 
celebrada el passat diumenge 2 de desembre durant 
tot el dia a la Rambla Tarradellas, amb parades dels 
comerços locals i un programa d’activitats de lleure 
per a totes les edats. Tot plegat per complementar la 
campanya comercial de les festes que et recorda que 
cal regalar il•lusió i que Cervelló és la millor botiga.

Un dels esdeveniments més esperats al municipi és 
l’arribada del Pare Noel el dia 22 de desembre, que amb el 
seu particular trineu i una cort d’elfs recorre el municipi 
per acabar al Centre Cívic l’Ateneu, envoltat de canalla 
desitjosa de seure en les seves cames i xiuxiuejar-li les 
seves peticions a cau d’orella. Aquest espectacular acte, 
on no falta la música, els colors, el ball i les sorpreses, 
s’organitza gràcies a l’esforç i la gran dedicació de 
l’entitat local Els Trapelles, que des de fa uns anys ens 
sorprenen amb els seus muntatges, l’ambientació, les 
caracteritzacions i les coreografies, tant per Nadal com 
per Halloween amb el Passadís de la por. 

També hi haurà temps durant les festes nadalenques 
per l’esport i per preparar el cos abans dels excessos 
gastronòmics amb una bona cursa, la Cervelló Night 
Trail que el 21 de desembre i quan comenci a fer-se 
fosc omplirà de corredors els camins i els corriols de 
la magnífica muntanya que ens envolta. La setmana 
següent podrem gaudir de cinema a l’Ateneu amb la 
projecció de la pel•lícula Los Increibles 2 el dia 27 de 
desembre.

Els actes de Nadal culminaran amb la rebuda als Reis 
d’Orient i la Cavalcada que recorrerà els carrers del 
municipi la nit del 5 de gener per intentar satisfer els 
desitjos de grans i petits. 

L’acadèmia d’arts marcials Redbelt ha impulsat una iniciativa 
solidària per recollir joguines destinades a associacions benèfiques 
que es canalitzarà a través de l’Ajuntament. Es recullen joguines 
noves, no sexistes i no bèl•liques que han de tenir un valor aproximat 
de 10 euros. A més el dia 22 de desembre s’impartirà un seminari 
benèfic gratuït i obert a tothom, d’11 a 13 hores, amb la condició 
que els participants portin una joguina a canvi. Aquest dia es farà el 
lliurament al consistori de tot el material que s’ha recollit des del mes 
de novembre en els diferents seminaris que s’han organitzat a llocs 
com França el passat novembre o Jaca el dia 15 de desembre, amb 
aquest mateix objectiu. Segons l’organitzador de la recollida, José de 
la Cruz, “la idea sorgeix per intentar ajudar les persones desfavorides, 
perquè he tingut la necessitat de fer-ho, és una satisfacció personal. 
Per exemple, a l’acadèmia organitzem cada mes seminaris gratuïts 
de defensa personal adreçats a les dones, amb l’única intenció de 
col•laborar, sense cap ànim de lucre, ja que són oberts a tothom”.

Redbelt engega una campanya 
de recollida de joguines



La Biblioteca fa 12 anys
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La Biblioteca de Cervelló celebrarà durant el mes de desembre el seu aniversari, 
12 anys que l’equipament farà el pròxim dia 15. Per aquest motiu s’han 
organitzat diverses activitats al voltant d’aquesta data, com la trobada amb 
l’escriptor Andreu Martín, qui presentarà el seu llibre L’harem del Tibidabo el 
dia 12, la Gran Festa dels Superlectors prevista pel dia 14 i el grup de conversa 
avançat programat per l’endemà.

La Biblioteca continua creixent en nombre d’usuaris i de préstecs alhora que 
amplia el seu fons bibliogràfic i documental. A més, en breu comptarà amb 
un nou espai dedicat a l’espeleologia que servirà també per retre homenatge 
al veí Antonio Asensio, un gran amant d’aquesta ciència que ens va deixar 
recentment. 

Pel que fa a les activitats que es desenvolupen a l’equipament, no falten les 
habituals i periòdiques que es barregen amb noves propostes.

1. Les dues sessions del Planetari digital i cinema científic 360° que es van fer 
els dies 22 i 23 d’octubre van omplir totes les places disponibles per explorar 
i descobrir l’espai i els misteris del sistema solar.

2. Dins del cicle de Cultures del món, la Biblioteca ens va acostar una mica més 
la cultura peruana gràcies a la col·laboració del  Consolat de Perú el passat 
26 d’octubre, que per motius organitzatius es va fer a la Sala Polivalent de 
l’Ateneu.

3. Els tallers dedicats a les tècniques emprades al cinema han tingut bona 
acollida entre la canalla, que han pogut descobrir com jugar amb les 
il·lusions òptiques, com fer ombres xineses i les tècniques per fer trucatges 
cinematogràfics amb efectes especials i altres enganyifes.

4. L’Hora del conte ja és un clàssic a les activitats de la Biblioteca que esperen 
els nens i nenes cada mes amb moltes ganes. Al novembre ens ha visitat 
una narradora habitual de la casa, la  Mon Mas.

5.  La cuina està molt de moda i a la Biblioteca aprofiten qualsevol oportunitat 
per ensenyar-nos tècniques i com treure els millors resultats si es posem 
davant dels fogons. El passat 9 de novembre, la xef Cristina Roig ens va 
explicar els secrets de la cuina mediterrània i com aprofitar els productes de 
proximitat.  I el dia 19, vam tenir l’oportunitat d’aprendre a cuinar d’una altra 
manera, utilitzant el microones per fer receptes fàcils, ràpides i saludables.

6.  L’imperi Khmer va protagonitzar la xerrada impartida per Antonio Monforte 
el passat 30 de novembre, que ens va ensenyar que va ser l’imperi més 
gran del sud-est asiàtic i el seu nucli corresponia més o menys a l’actual  
Cambodja  El llegat més important és Angkor, la qual va ser la capital de 
l’imperi durant el seu apogeu, el  millor testimoni del seu poder i riquesa i 
de la diversitat de creences que s’hi van succeir.

1
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El llibre Els picapedrers i molers de Cervelló dels autors 
Marià Sala i Josep Llurba es va presentar en públic el 
passat 16 de novembre a la Biblioteca. Tal com recull 
l’Eric Gómez a la seva introducció, “amb aquest llibre 
els autors fan un pas important per recuperar part de la 
història cervellonina; i donar valor a un ofici molt dur i 
sobretot a uns homes que, durant centenars d’anys, van 
ser capaços de modelar la roca per donar forma física 
a Cervelló i al seu entorn”. El llibre ha estat fruit d’uns 
quants mesos de recerca i d’investigació, de visites als 
llocs que havien albergat pedreres,  i d’entrevistes amb 
persones molt vinculades al que podria considerar-se 
l’ofici més antic del municipi. Aquesta memòria oral 
ha fet possible la transmissió dels seus coneixements 
sobre la pedra i el món dels picapedrers, inclòs el 
testimoni de l’autor del pròleg del llibre, Llàtzer Pau. 
Algunes d’aquestes persones van estar presents a l’acte 
de presentació del llibre, com el Mario Joan Garcia, 
l’últim picapedrer que encara està entre nosaltres i 
l’exponent d’un ofici dur, tan dur com la mateixa pedra 
que treballaven, sortida de les pedreres de les nostres 
muntanyes.

Llibre homenatge als 
picapedrers i molers

Unes trenta persones coneixen més la vida del poeta, 
dramaturg i empresari teatral Frederic Soler, conegut 
amb el pseudònim de Serafí Pitarra, i la seva relació amb 
Cervelló gràcies a la xerrada que el Grup de Recerca va 
oferir el passat 29 de novembre a la Biblioteca. L’acte va 
tenir com a convidat a l’actual propietari del Mas Pitarra, 
Yoann Orfeuvre, qui planeja fer un hotel i restaurant en la 
que havia estat l’antiga rectoria de l’església de Santa Maria 
de Cervelló i que el poeta va comprar i ampliar en el segle 
XIX, com a residència d’estiu i lloc de trobades amb els seus 
amics, Anselm Clavé i Santiago Rusiñol, entre molts altres.

Xerrada sobre el Mas Pitarra

Sota el títol “Descobrim el món dels ratpenats”, l’Associació 
de Veïns i el Grup de Recerca van organitzar una activitat el 
passat 10 de novembre que va tenir una excel·lent acollida 
entre el públic de totes les edats. Primer, la Sala Tarradellas 
de l’Ateneu va ser l’escenari d’una xerrada de la mà de 
Jordi Serra Cobo, del Departament de Biologia evolutiva, 
Ecologia i Ciències ambientals de la Facultat de Biologia de 
la Universitat de Barcelona, qui va explicar els detalls que 
envolten la vida dels ratpenats. I el pas següent va ser anar a 
descobrir-los en viu, en una sortida per indrets del municipi 
on acostuma a trobar-se aquest animal per observar en viu 
els coneixements apresos abans.

Descobrint els ratpenats



Celebrat el Consell municipal d’Educació
El passat 13 de novembre es va celebrar a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament el Consell municipal d’Educació, amb l’assistència 
de tots els agents implicats: representants de l’alumnat i de 
les famílies, directors dels centres escolars, grups polítics i 
tècnics municipals, presidit per l’alcalde i màxim responsable 
d’aquest àmbit al consistori, José Ignacio Aparicio. La sessió 
també va servir per a la presentació del nou portal d’entitats 
educatives. El portal és un recurs que permet a tots els 
centres educatius i totes les entitats interessades disposar 
d’una pàgina web sota la tecnologia Wordpress amb el 
suport del Servei Educatiu del Baix Llobregat. L’Ajuntament 
també oferirà a les entitats una adreça a internet sota el 
domini municipal cerventitats.cat. Tot el projecte s’ofereix de 
forma gratuïta, sense cap cost per a l’Ajuntament ni per a les 

entitats. El portal contribuirà a millorar la informació sobre 
les pràctiques educatives del centres de Cervelló, impulsarà 
activitats de les TIC, dinamitzarà les entitats socials que 
juguen algun paper en l’educació no formal i farà servir eines 
web 2.0 per a la seva incorporació de participació ciutadana 
des del vessant educatiu.
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L’Ajuntament de Cervelló va signar el passat 28 de novembre el contracte de 
serveis per a la gestió del servei públic de l’Escola Bressol municipal Pota-roges 
amb l’empresa Serveis per a la Infància Créixer junts, SL. 
L’adjudicació del servei es va aprovar en l’últim Ple ordinari del passat 26 de 
novembre, fruit de la licitació tramitada per procediment obert a la qual s’havien 
presentat dues ofertes. El contracte té un import total de tres-cents setanta 
mil quatre-cents vuitanta-vuit euros (370.488,00 EUR) IVA exempt, referit a 
l’aportació municipal al dèficit d’explotació pels 21 mesos de durada del contracte. 
La gestió del servei va començat el passat 1 de desembre i s’allargarà fins al dia 
31 d’agost de 2020. Es preveu la possibilitat d’una pròrroga de 12 mesos que es 
configura com obligatòria pel contractista. L’empresa Serveis per a la Infància 
Créixer Junts va néixer l’any 2003 com un projecte d’auto-ocupació i va iniciar les 
seves activitats en 2004. A més de la de Cervelló, actualment gestiona 11 escoles 
bressol municipals arreu de Catalunya, amb la finalitat de millorar l’educació i la 
qualitat de l’ensenyament dins la petita infància, de zero a tres anys. 

Ens agrada la música
El centre ha participat a la XXI Trobada de Presentació d’Experiències 
d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica organitzada per l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu 
de donar a conèixer experiències d’aplicació d’aquest model educatiu 
en els contextos educatius i social. El principal objectiu de la Pedagogia 
Sistèmica és  aconseguir que les pròximes generacions s’eduquin amb els 
recursos, habilitats i coneixements necessaris per tal que el seu procés 
maduratiu i de socialització tingui èxit en l’edat adulta. La directora de 
l’escola, Míriam Pérez, i la mestra i cap d’estudis, Elisa Tauste, van oferir 
el passat 8 de novembre la ponència Les arrels de les papallones prenen 
el vol. “Aquest projecte sorgeix arran de la primera promoció de l’escola 
que va fer 6è, davant els neguits i  les pors que els alumnes manifestaven 
a l’hora d’encarar el canvi d’etapa, i poc a poc s’ha anat generant un fil 
conductor que engloba a tota la comunitat educativa”, segons fonts del 
centre. “A l’Escola Nova ha nascut un arbre gegant que permet arrelar-se, 
vincular-se i finalment acomiadar-se i volar cap a la vida. Es dona en un 
espai respectuós, de transformació per a petits i grans, que ens permet 
créixer per prendre el vol amb llibertat. Aquest arbre, doncs, batega al 
compàs dels nens i nenes de l’escola, i els adults ballem i acompanyem 
aquest creixement juntament amb ells i les seves famílies. És una activitat 
adreçada a tota la comunitat educativa del centre”.

L’Escola Nova, al capdavant de la pedagogia sistèmica

Signat el nou contracte de gestió de l’Escola Bressol municipal
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Cervelló compta oficialment des del passat 25 d’octubre amb una nova 
entitat per promoure activitats tecnològiques amb esperit col•laboratiu: 
Cervemakers. L’associació  es va presentar a la població en una acte a la 
Biblioteca que va aprofitar per desenvolupar la seva primera xerrada: 
La impressió en 3D, on van explicar què és i com es pot aplicar aquesta 
tecnologia en el dia a dia de la gent. Precisament aquest tema ha estat 
la base dels tallers per aprendre a muntar una impressora d’aquest tipus 
que van  fer els dies 23 i 24 de novembre amb un ple absolut. El taller es 
repetirà al mes de gener i, tot i que té una despesa d’inscripció elevada (270 
euros), els participants s’enduen a casa la seva pròpia impressora feta per 
ells mateixos. D’altra banda, els Cervemakers també ens han ensenyat què 
és la biomassa i els beneficis que pot tenir en la xerrada que van impartir el 
passat 26 de novembre. Cervemakers vol fer arribar les noves tecnologies i 
la fabricació digital a totes aquelles persones que estiguin interessades a 
aprendre impressió en 3D, robòtica, realitat virtual i altres innovacions. El 
seu projecte està basat en la participació ciutadana, l’esperit de cooperació i 
l’aprenentatge per crear vincles que permetin desenvolupar i millorar l’entorn 
social de forma que la gent comparteixi coneixements a través de xerrades 
i cursos. Els podreu trobar a la pàgina web www.cervemakers.com, a través 
del correu electrònic info@cervemakers.com i a les xarxes socials Instagram, 
Facebook i Twitter.

Neix una nova entitat: Cervemakers

L’Institut de Cervelló va posar en marxa una prova pilot de 
votació electrònica en les eleccions dels consells escolars que 
es van celebrar del 26 al 30 de novembre a tot Catalunya, en un 
total de 3.855 centres públics i 703 centres concertats. Famílies, 
professorat i personal de l’administració i serveis van poder votar 
en les eleccions per renovar els consells escolars dels centres 
públics i centres privats sostinguts amb fons públics. A l’Institut 
de Cervelló la votació electrònica va tenir lloc el passat 28 de 
novembre i va permetre a les famílies votar digitalment, des 
de qualsevol dispositiu mòbil, de forma senzilla i garantint la 
seguretat a tot el procés. A través de les eleccions es renovaran 
els consells escolars dels centres pel que respecta a la meitat dels 
seus membres: representants del professorat, dels pares i mares 
o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i 
del personal d’atenció educativa. Els nous representats que surtin 
elegits prendran possessió abans del 21 de desembre.

L’Institut de Cervelló fa un pilotatge de votació 
electrònica a les eleccions del consell escolar
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El Raconet continua 
encoratjant-nos
L’Esplai el Raconet va organitzar el passat 26 
d’octubre una gimcana amb un objectiu ben 
especial: ajudar la castanyera a trobar tot el que 
li calia per poder fer una bona castanyada. La 
pluja va obligar a canviar l’emplaçament inicial 
a la Timba per a tota la família i van haver 
de fer el joc a les instal·lacions de l’esplai a la 
Masia i només pels infants. 

Aquest curs l’Esplai té com a lema “Encoratja’t 
per la diversitat” i estan treballant amb 
els infants els valors de la tolerància i la 
igualtat. Una mostra visible és el banc que 
els nens i nenes han pintat amb els colors 
de la bandera LGTBI per col·locar-ho a la 
plaça Onze de setembre.

El darrer cap de setmana de novembre, 
21 infants i 8 monitors de l’Esplai han 
marxat de colònies de tardor a la 
Rectoria de la Seva, a Navès, per gaudir 
de la natura i de bons moments de 
germanor i amistat.

Responsables de l’Institut Català de la Salut i de l’Ajuntament 
es van reunir el passat 22 de novembre al consistori per tractar 
el tema de la manca de professionals mèdics que hi ha al CAP 
de Cervelló. La primera tinent d’alcalde i el regidor de sanitat de 
l’Ajuntament es van trobar amb la directora del Servei d’Atenció 
Primària (SAP) del Baix Llobregat Centre, María Jesús Megido, 
l’adjunta de direcció, Bàrbara Fernández, i el responsable 
d’infraestructures i serveis tècnics del SAP Costa de Ponent, Pere 
Camps, per traslladar una reclamació davant la falta de metges 
que des de fa mesos pateix el centre d’assistència del municipi. 
Aquest fet està provocant, entre altres coses, que es retardin les 
visites programades i s’incrementin les llistes d’espera. Cristina 
Martínez Juan Santiago i també han sol·licitat que se solucionin 
les deficiències a les instal·lacions de l’ambulatori.

Reunió dels responsables de 
sanitat davant la manca de metges

Taller per a mares i pares sobre 
els canvis a l’adolescència

Amb l’objectiu de donar eines als pares i mares per afrontar els 
canvis que pateixen els fills durant l’adolescència, l’Ajuntament 
va impartir el passat 15 de novembre un taller gratuït a les 
dependències de la Nau amb el suport de l̀ Àrea de salut de 
la Diputació de Barcelona. La xerrada va donar a conèixer 
alguns elements que poden ajudar a mares i pares a diferenciar 
davant de quin tipus de problema o conflicte cal estar alerta 
i com intervenir segons el cas. Es van tractar temes com els 
canvis endocrins i morfològics, els canvis en la imatge del cos 
i els conflictes que generen, les dificultats en el procés davant 
l’angoixa de la transformació, què, com i fins a quin punt podem 
informar, així com estratègies per parlar de sexualitat amb els 
fills i filles. La metodologia es basava en la participació de tot 
el grup aplicant diferents dinàmiques per tractar els conceptes 
treballats.
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La professora i tutora de la UNED Barcelona, Anna Latorre Riu, va oferir 
el passat 22 de novembre a la Biblioteca una xerrada informativa amb 
motiu de La Marató de TV3, que enguany està dedicada al càncer. La 
Biblioteca també va oferir una selecció de llibres que tenen com a tema 
central aquesta malaltia, que és la primera causa de mort a Catalunya 
entre els homes i, la segona, entre les dones. Cervelló torna a col·laborar 
enguany amb la iniciativa amb tres actes destacats: una caminada 
popular organitzada pel Grup de Recerca i Gaudim Cervelló el matí del 16 
de desembre, el Parc Infantil de Nadal que organitza l’Esplai el Raconet 
amb la col•laboració d’entitats lúdiques i esportives pel mateix dia, i la 
celebració de la cursa nocturna Cervelló Night Trail prevista pel dia 21. A 
tots els actes es recolliran donatius destinats a la Marató, el programa 
especial de la qual s’emetrà durant tot el dia 16 de desembre per televisió.

Xerrada de
La Marató sobre el càncer

Un any més, l’entitat local Cervelló Solidari va organitzar 
per aquestes dates una nova edició del Festival Solidari, 
la número 22, que va tenir lloc el passat 24 de novembre 
a l’Ateneu de Cervelló. El Festival va comptar amb la 
col·laboració de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi 
Cerebral (FEPCCAT) i, amb un donatiu de 4 euros es podia 
accedir a l’espectacle que va preparar l’entitat per recollir 
fons. La jornada va tenir balls, cançons, teatre, màgia, 
sortejos i pastissos, a més de comptar de nou aquest any 
amb la participació especial de l’actor Oriol Cruz i l’actriu 
Judit Martin, del programa Polònia de TV3.

22è Festival Cervelló Solidari



A l’Escola Santa Maria de Cervelló estan d’estrena amb la 
posada en funcionament de les illes informàtiques, dos nous 
espais que s’han habilitat als passadissos, un a la zona de 
Cicle Mitjà i l’altre a la de Cicle Superior. Cada illa compta amb 
vuit ordinadors, instal•lats amb programari lliure. Segons la 
direcció de l’escola, “amb aquesta novetat es pretén integrar, 
encara més, l’ús educatiu de les noves tecnologies al dia 
a dia de l’aprenentatge dels alumnes, ja que tindran accés 
més immediat a l’ordinador i no caldrà que s’esperin a la 
franja d’informàtica que fins ara comptaven en el seu horari. 
D’aquesta manera, fem un pas més avançant cap a un model 
d’escola on les noves tecnologies van prenent protagonisme 
tal com es veu en la societat actual”. L’AMPA ha col•laborat 
en la posada en marxa d’aquest nou projecte, que a poc a 
poc, anirà creixent.

Illes informàtiques a l’Escola Santa Maria

L’entitat FAREM també ha estat de celebració d’aniversari. Amb motiu del Dia Internacional 
de les persones amb discapacitat que se celebra el 3 de desembre, l’entitat va organitzar 
tota una jornada d’activitats a l’Ateneu el passat diumenge 2 de desembre amb xocolatada, 
animació, balls, música, màgia, els parlaments de les autoritats dels municipis implicats, i 
una gran paella que va culminar amb el pastís d’aniversari.
FAREM és una associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i física, 
sense ànim de lucre, constituïda el 10 d’abril del 2003, creada amb la finalitat de defensar els 
drets de les persones amb discapacitat, dels municipis de Vallirana, Corbera de Llobregat, 
La Palma i Cervelló, on té la seva seu social. Les seves activitats més significatives són 
oferir serveis i activitats als membres associats, facilitar el desenvolupament personal 
i cobrir les necessitats de les persones discapacitades i els seus familiars i organitzar 
xerrades, grups de suports, excursions, etc.

15è aniversari de FAREM

cervelló informació18
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Cervelló contra la 
violència masclista
El municipi ha tornat a celebrar el Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les dones que es 
commemora el 25 de novembre. Els actes van començar 
uns dies abans, el 20 de novembre, amb un taller-teatre 
participatiu adreçat als alumnes de l’Institut de Cervelló, 
amb tres sessions que es va desenvolupar durant tot el 
matí al mateix centre. I diumenge 25,  els actes es van 
concentrar davant de l’Ajuntament de Cervelló a partir 
de les 18.30 hores amb dues lectures, la del Manifest 
institucional i la de poemes de dones per a dones que 
va protagonitzar el grup Donatreres, sota la direcció de 
Salvador Duran i amb l’acompanyament de l’Aula de Música. 
L’acte es va tancar amb l’encesa d’espelmes per recordar 
les víctimes de violència masclista i expressar el rebuig cap 
a qualsevol fet o conducta violenta cap a les dones.

Els agents de la Policia Local de Cervelló ja han 
canviat els uniformes per adoptar els criteris que el 
Departament d’Interior va marcar el passat mes de 
juny per tal d’unificar els uniformes de les policies 

locals de tot Catalunya amb els dels Mossos 
d’Esquadra. Els nous informes s’han harmonitzat 

amb l’objectiu de reforçar la imatge conjunta com 
a Policia de Catalunya i millorar l’accessibilitat 
als serveis públics de seguretat per part de la 
ciutadania, de manera que les policies siguin 

fàcilment reconeixibles. Les noves camises, que 
s’han confeccionat amb materials més lleugers i 

còmodes pels agents, són de color blau nit i porten 
un canesú sobre les espatlles que és de color groc 
fluor. A l’esquena s’afegeix serigrafiada la paraula 

POLICIA amb la denominació concreta de cada cos, 
en aquest cas policia local, amb la filera de quatre 

quadres que són el símbol dels diferents serveis de 
seguretat i emergències de Catalunya. A la màniga 
esquerra porten una petita senyera que substitueix 
l’escut de la policia local, que ara només està al pit 

de la camisa.

La Policia Local compta 
amb un nou vehicle híbrid 
que contribueix a renovar la 
flota de forma sostenible

Nous uniformes de la Policia Local

Una trentena de persones van assistir el passat 24 de 
novembre a la xerrada informativa sobre els “okupes” 
organitzada per l’Associació de Veïns del municipi a 
l’Ateneu. L’acte va comptar amb la presència de l’inspector 
i cap de la Policia Local de Cervelló i de l’alcalde, José 
Ignacio Aparicio, que van intentar resoldre els dubtes que 
genera entre la població la problemàtica del fenomen 
okupa i van explicar què caldria fer en cas d’una ocupació 
il·legal del teu habitatge.

Xerrada sobre els “okupes”
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El camp municipal de Cervelló va acollir la 3a Trobada 
d’Escoles de Rugby el passat 1 de desembre. La 
jornada va aplegar més de 250 infants de 6 equips 
de localitats com Terrassa, Sitges, Sant Quirze del 
Vallès o Begues, de les categories sub6, sub8, sub10 i 
sub12. Els jugadors i jugadores van compartir un matí 
espectacular culminat amb el partit de lliga que van 
disputar el sub14 del Club de Rugby Tarragona amb 
els nostres cérvols. La Trobada també va servir per 
poder adquirir la polsera solidària de la campanya 
#pelsvalents per recollir donatius per a la construcció 
del Pediatric Cancer Center de l’hospital infantil de 
Sant Joan de Déu.

3a Trobada d’Escoles
de Rugby a Cervelló

El problema de filtracions d’aigua que pateixen alguns 
equipaments esportius està en via de solució.  Ja han 
començat les tasques de reparació de les goteres del sostre 
de la pista poliesportiva semidescoberta, amb diferents 
actuacions com segellar les juntes, tapar forats, enroscar els 
cargols que estaven afluixats i canviar els que estaven més 
deteriorats. També s’ha netejat i millorat la canalització de 
l’aigua per reduir-ne l’entrada cap a l’interior de la pista i s’han 

substituït les bombetes de 5 focus per millorar la il•luminació. 
D’altra banda, al Pavelló Xavier Ballber s’ha col•locat una 
malla de seguretat per tal que les entitats esportives puguin 
tornar a entrenar-se i jugar, després d’haver estat tancat al 
públic durant unes setmanes per l’estat del sostre. Un cop 
represa l’activitat al Pavelló, s’està fent una diagnosi de l’estat 
de les filtracions que afecten l’equipament per establir un pla 
d’actuació per erradicar el problema.

Reparacions als equipaments esportius

Les entitats esportives Club Kiritsu de Karate i Club de Tennis Taula 
gaudeixen ja de les instal•lacions habilitades a l’hotel d’entitats de 
la zona esportiva per a la pràctica de les dues disciplines. Cada 
entitat ha col•laborat amb l’Ajuntament per condicionar el seu 
propi espai a les necessitats per practicar cada esport. 

Els clubs de karate i de 
tennis taula ja gaudeixen 

del nou local



Prop de 800 persones van participar en la 
Cursa la Pota-Roja celebrada el passat  11 de 
novembre a l’entorn natural del municipi en 
les diferents modalitats, de Trail, caminada 
i BTT.
La cursa es va repetir per tercer any 
consecutiu i davant l’èxit de participació 
i d’acceptació aconseguit en les edicions 
anteriors. Els participants van poden triar 
entre una de les dues modalitats repartides 
en cinc categories, una Trail de 8, 14 o 24 
km i la Marxa BTT de 20 o 40 km, que va 
transcorre per les muntanyes i els paratges 
naturals del municipi.
A més de diversos patrocinadors i d’entitats 
locals, l’organització de l’esdeveniment va 
comptar amb una seixantena de persones 
voluntàries que van col·laborar en el 
lliurament de dorsals i els obsequis als 
corredors, repartiment dels avituallaments i 
presència 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. Enguany 
tothom que ha participat s’ha endut una 
medalla de record.

Més de 800 corredors 
a la POTA-ROJA
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Trail 8 km 1. MARC PEREZ FLORES
  2. MARC GARCIA FERRER
  3. ALEX ARDID SAFONT
  1. GEORGINA CONESA
  2. ABRIL ESTRADE MORAGAS
  3. MONICA ANTOLI VILLA

Trail 14 km 1. JOSE ANTONIO PEREZ
  2. JORDI GALLEGO GALLARDO
  3. JAUME GONZALEZ REINA
  1. LAIA CONESA
  2. MIRIAM PUJADO GARCIA
  3. INÉS MOTA

Trail 24 km 1. DEHEZ DEHEZ
  2. TONI PALLARES GRIMA
  3. EDUARD VILLALBA
  1. ROCIO RIOS ORTEGA
  2. MARTA VIDAL DIAZ
  3. LAURA FORNIELES RUIZ

Btt 20 1. JULIO GAONA NUÑEZ
  2. NIL-BLAU ARGEMÍ GUITART
  3. MARC VIÑOLA
  1. MIA AGUILAR CASAS
  2. SUSANA PARES ESPINOSA
  3. GERALDINE BONREPAUX

Btt 40 1. SANTI FONT MAS 
  2. MARCOS ROMERO
  3. DAVID CARNEROS
  1. AINA PICAS
  2. M. JOSE MARTINEZ
  3. MARIA GIJON MORENO

CLASSIFICACIONS 2018
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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

Isabel
Belmonte

Nuestro grupo municipal, 
pide la DIMISIÓN a la 
concejala de Igualdad y al 
Alcalde

Esta petición la hacemos por: falta de res-
ponsabilidad en sus gestiones, desidia, in-
cumplimiento de lo acordado en pleno, por 
discriminar y por autoritarismo:

Ya nos han demostrado en anteriores ocasio-
nes que son gobernant@s autoritari@s y poco 
sensibles cuando este verano, NO abrieron 
las puertas de la piscina a la población de for-
ma gratuita, los días de máxima alerta en la 
ola de calor. Nos lo siguen demostrando de-
jando olvidados en el cajón proyectos como 
“Entorns sense fums” hay gente que tiene la 
necesidad de que le ayuden a dejar de fumar 
y con este proyecto paralizado, NO pueden 
acceder a las ayudas. Además la propia regi-
dora incumple lo acordado en este proyecto, 
fumando y dejando las colillas justo debajo 
del rótulo informativo de la puerta del ayun-
tamiento. Este gobierno, también nos ha 
demostrado su poca sensibilidad, aprobando 
unos presupuestos en el que NO contemplan 
una partida para la campaña contra el mos-
quito tigre. También nos han demostrado su 
poca responsabilidad, aprobando convenios 
que la ciudadania de Cervelló sólo va a poder 
disfrutar escasamente un mes, por mala ges-
tión de este gobierno, que demuestra que 
NO está entre sus prioridades las necesida-
des urgentes de la ciudadanía. Y por si parece 
poco,  incumplen lo acordado en pleno sobre 
la protección del medioambiente, en la que 
se comprometieron a crear; una comisión de 
control, sobre todos los temas relacionados 
con las canteras. Ahora de nuevo, tienen la 
intención de firmar un acuerdo de colabora-
ción con la planta de asfalto que hay en las 
canteras, en la zona protegida y reconocida 
por Natura 2000, zona donde hay animales y 
plantas en peligro de extinción, y por las que 
este gobierno NO está haciendo nada para 
protegerlas. Volvemos ha hacer un llama-
miento para que participen con la plataforma 
ciudadana: Cervelló, sense pedreres! Segui-
mos luchando por Cervelló, libre de humo y 
contaminación medioambiental. 
Contacta con nosotr@s en:
podemoscervello@gmail.com

Cristina
Martínez

Acabem l’any aprovant el 
Pressupost del 2019
En el passat Ple de novembre es van 
aprovar el Pressupost de l’exercici 2019, un 
pressupost que continua apostant per les 
polítiques socials, mantenint la despesa 
duplicada en aquest any en el Servei 
d’Atenció Domiciliària, incrementant les 
ajudes a les famílies més necessitades 
i creant noves línies d’ajuts. S’ha 
augmentat, en 70,000 euros, l’aportació 
municipal de l’escola bressol per tal de 
no augmentar a les famílies la quota 
d’escolarització mensual. Així com s’han 
reforçat les partides de manteniment 
de la via pública, senyalitzacions de les 
urbanitzacions i execució de franges 
de protecció d’incendis, entre altres 
actuacions.
Un Pressupost que ha estat obert a tots 
els grups municipals perquè facin les 
seves aportacions, i només el grup d’ERC 
va fer unes consultes relacionades amb 
el manteniment de l’Escola Santa Maria, 
demanant una partida de 6,000 € per 
reparacions que ja estaven contemplades 
en el Pressupost de 2018 i en fase 
d’execució en aquest mes de desembre 
per valor de més de 30,000 €, també van 
preguntar pel manteniment del camp de 
futbol i per les ajudes socials, qüestions 
que ja estaven contemplades en el 
Pressupost 2019, no obstant van votar 
que NO. Com també vam tenir el vot en 
contra de Ciutadans o de Cervelló ahora 
si se puede (CSP), aquests últims sense 
fer cap mena d’aportació i al•legant el 
vot en contra per no ser uns pressupostos 
participatius, qüestió que no compartim, 
ja que les partides i imports són fruits 
de les necessitats que els cervellonins 
i cervellonines ens heu fet arribar 
mitjançant instàncies, associacions, 
entitats i/o reunions amb les diferents 
urbanitzacions.
Per acabar, només quedar desitjar-vos 
que gaudiu molt de totes les activitats 
que hem organitzat per aquests dies 
festius i que tingueu Bon Nadal!

RECOLLIDA DE RESIDUS

MOBLES I ESTRIS VELLS

RESTES VEGETALS O PODA

DEIXALLERIA

Dilluns al matí 

Dimarts al matí 

(Cal deixar-los en la façana de 
l’immoble la nit anterior) 

(Cal deixar-los en la façana de 
l’immoble la nit anterior) 

QUANTITAT MÀXIMA:
4 feixos o bosses industrials ben 
lligats
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D’octubre a maig
MATÍ (de 9 a 13 hores)
dimarts i dissabtes
TARDES  (de 16 a 19 hores)
de dimecres a dissabte
��������������������������

Tot el que vols saber...
www.cervello.cat
cervello.ajuntament

Els articles d'aquesta secció s'inclouen tal 
com els seus autors i autores els envien al 
Departament de Comunicació per a la seva 
publicació.

Bon any 2019!
L’Ajuntament de Cervelló ha editat un 
calendari per al 2019 amb les imatges 
més representatives dels esdeveniments 
del municipi de cada mes. El calendari, 
fruit de la col•laboració amb l’empresa SR 
Associats que permet la seva impressió 
sense cost per al municipi, el podreu 
trobar als establiments comercials del 
municipi, que el regalaran als seus clients 
amb les compres nadalenques. D’aquesta 
manera el consistori pretén felicitar el 
nou any i incentivar l’activitat comercial 
al municipi, recordant-vos que Cervelló és 
la millor botiga.

Marató de TV3
contra el càncer
16 de desembre
9h Caminada solidària organitzada pel 

Grup de Recerca i Gaudim Cervelló. 
al Torrent Fondo-PenyaRoja. Sortida 
des de l’església de Sant Esteve.

11h Parc Infantil de Nadal de l’Esplai 
el Raconet amb la col•laboració 
d’entitats lúdiques i esportives. A la 
plaça de l’Ajuntament.

21 de desembre
17h Cursa nocturna Cervelló Night Trail. 

Sortida de la plaça de l’Ajuntament.

A tots els actes es recolliran donatius 
destinats a la Marató



¿Dónde está la seguridad?

Una vez más desde el Grupo Municipal 
de Ciutadans Cervelló vamos a 
denunciar las mentiras del actual 
gobierno. Hace 2 años Ciutadans 
Cervelló llegó a un acuerdo con el actual 
alcalde para la instalación de cámaras 
de vídeo vigilancia para una mejor 
seguridad para nuestro municipio 
y urbanizaciones. El Alcalde se 
comprometió a ejecutar este proyecto 
a través de la revista municipal, TV 
y en varias reuniones con vecinos, 
incluso incluyó una partida fantasma 
de 90.000 euros en los presupuestos 
que nunca se ejecutó. Por eso nuestro 
Grupo Municipal votó negativamente 
a los presupuestos municipales de 
2019. Ciutadans Cervelló felicita a 
nuestros compañeros de Andalucía por 
los magníficos resultados obtenidos 
en los comicios del pasado 2 de 
diciembre. Gracias al esfuerzo, trabajo 
y buen hacer, se ha pasado de 9 a 21 
Parlamentarios. El cambio real ha 
llegado para quedarse.    

Luis
Díaz

Enguany el Nadal tornarà a ser diferent, 
més trist, companys i companyes, Con-
sellers i Conselleres, els més alts càrrecs 
del nostre Govern, com els Presidents 
de la Generalitat i el Parlament, conti-
nuen empresonats o a l’exili, de manera 
immoral i vergonyant per a qualsevol 
democràcia madura.

Ens agradaria poder dir que celebrarem 
cadascú la joia del Nadal amb els pares, 
fills i nets, però malauradament una 
part de nosaltres se sentirà trista i buida 
per l’absència dels amics i companys.
 
La gent del PDeCAT a Cervelló som gent 
de poques paraules i molts fets. Som 
gent que creiem en la feina ben feta, en 
la persistència i el treball.

S’acosten mesos de pur mercadeig, de 
paraules i promeses, d’inauguracions i 
fanfàrries, nosaltres continuarem fent 
camí per Cervelló, tal com hem fet amb 
la música al carrer per les festes de Na-
dal, l’activació de la zona blava gratuïta, 
les zones exprés d’aparcament o fins i 
tot la nova activació de la Unió de Bo-
tiguers de Cervelló, imprescindible pel 
bon funcionament del comerç, són ac-
cions de Govern que el PDeCAt ha dut 
a terme.

No voldria deixar passar l’oportunitat 
d’agrair al personal que treballa a l’Ajun-
tament la feina que fan diàriament i, a 
nivell personal, la col•laboració presta-
da en tot moment en els mesos que he 
estat membre del govern per portar a 
terme els projectes que he liderat des 
del departament de Desenvolupament 
econòmic.

Us desitjo a totes i tots un Bon Nadal i 
un 2019 que ens porti la llibertat i la Re-
pública Catalana!.

Cervelló Natura
Ja som més de 9000 cervellonins i 
cervellonines! I aquest creixement 
poblacional es deu principalment a que 
molta d’aquesta gent ha triat venir a 
viure a Cervelló per molts motius, però 
un d’ells, segurament el principal, per 
l’entorn natural que ens envolta.

Viure rodejat de natura és el que ens 
diferencia de la majoria de viles i ciutats 
metropolitanes, i està demostrat que 
tenim una qualitat de vida superior, 
justament per aquest fet.

Així doncs queda clar que el model que 
l’Ajuntament ha de seguir és un model 
basat precisament en el respecte amb 
la natura.

Voler fer una nova pedrera, permetre 
implantar un magatzem de productes 
químics, o seguir renovant convenis 
amb plantes d’asfalt, com s’ha fet 
durant aquests quatre anys, és 
incompatible amb el model Cervelló 
Natura. Respectar els nostres boscos 
és el que ens seguirà permetent 
singularitzar-nos com a municipi, i cap 
agressió al nostre medi natural ens 
ajudarà a continuar destacant com un 
poble verd, i que viu en harmonia amb 
el seu entorn.

El model Cervelló Natura que defensem 
des d’Esquerra Republicana és un 
model basat no només en preservar la 
natura i no malmetre-la, sinó de treball 
actiu i de foment de mesures que 
ens permetin passar de ser el pitjor 
municipi de l’Àrea metropolitana en 
reciclatge, a ser un dels millors.
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Jordi
Civit

Josep Ramon
Mut



a Cervelló
NadalesF


