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Un estiu per

compartir!!!



Els dos regidors del grup municipal de CiU a l’Ajuntament, 
Marian Herrera i Jordi Civit (PdeCat), s’han incorporat a l’equip 
de govern municipal, juntament amb els grups M’estimo 
Cervelló-PSC que encapçala l’alcalde, José Ignacio Aparicio, i 
Cervelló sí es pot amb la regidora Isabel Belmonte. L’acord entre 
les tres formacions es basa en la coincidència de programes 
en els temes que han de millorar el municipi i la voluntats de 
totes les parts de consolidar un govern fort i estable.
Els objectius del nou govern se centren a atendre les 
necessitats de la població i fer l'administració més accessible 
a la ciutadania, desenvolupar polítiques actives econòmiques 
per generar més ocupació, treballar per impulsar objectius 
que són competència d'altres administracions, millorar la 
vertebració urbana de la població i garantir la connectivitat 
entre les seves urbanitzacions i desenvolupar polítiques 
mediambientals més sostenibles i participatives.
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M'Estimo Cervelló-PSC-CP
- José Ignacio Aparicio
 Alcalde. Urbanisme i Planejament, Medi Ambient i Educació
- Cristina Martínez
 Secretaria general i Assessoria jurídica, Recursos humans
 i Hisenda
- Montserrat Canas
 Cultura, Joventut, Esports i Turisme
- Carlos Pérez
 Serveis municipals i Espai públic
- Juan Santiago
 Sistemes d'informació, Seguretat
 Ciutadana i Gent Gran
 
Convergència i Unió
- Jordi Civit (PDECat)
 Promoció econòmica, Comerç,
 Ocupació, Consum i Indústria
- Marian Herrera
 OAC, Compres i Contractació,
 Cooperació i Solidaritat

Cervelló ara sí es pot
- Isabel Belmonte
 Benestar social, Igualtat i Sanitat
 i Salut pública

Alcalde
José Ignacio Aparicio

Ajuntament
de Cervelló
Honestedat

E�càcia
Transparència

Serveis
a la Persona

Montse Canas

Serveis Generals
i Ordenació del

Territori
Cristina Martínez

Nou equip de govern a l’Ajuntament

La renúncia de l'anterior alcalde, Jesús Arévalo, com a 
regidor del grup de CiU ha possibilitat la configuració del 
nou equip de govern. El nou regidor entrant, Jordi Civit, 
va prendre possessió del càrrec en el ple del passat mes 
de maig.

Marian Herrera, que ha entrat com a 4a tinenta d’alcalde, 
serà la responsable de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, 
Compres i Contractació, Cooperació i Solidaritat. Per 
la seva banda, Jordi Civit té la responsabilitat política 
del servei de Desenvolupament Econòmic (Promoció 
Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Indústria). 

PSC-M’estimo Cervelló
El nostre únic objectiu com a govern és servir a la 
ciutadania i treballar per aconseguir el millor Cervelló 
possible. Hi ha molts projectes i amb l'esforç, la 
responsabilitat i la il·lusió de tots els grups que configuren 
el nou govern, farem tot el possible per portar-los a terme 
amb eficàcia i transparència.
Tots i totes compartim molts punts dels nostres programes 
municipals. Tots volem el millor futur pel nostre poble. I 
això només ho aconseguirem, amb fets, i no amb paraules. 

José Ignacio Aparicio, Cristina Martínez, Montse Canas, 
Carlos Pérez i Juan Santiago

CiU
"Com a grup municipal i regidors electes, la nostra finalitat 
sempre ha estat treballar i construir en positiu, per afrontar 
els problemes principals de Cervelló. Aportarem les nostres 
ganes de treballar, serietat i estabilitat a  l'actual equip de 
govern, sempre amb una finalitat comuna que és i serà 
sempre el nostre poble, estant sempre a disposició de
Cervelló".       

Marian Herrera i Jordi Civit

Cervelló si es pot 
"Cervelló, ara si es pot, som un partit amb sentit de 
governabilitat al servei de la ciutadania i assembleari. 
És a dir que prenem les decisions importants de forma 
democràtica mitjançant consultes ciutadanes. Per tant, 
la valoració la podrem extreure després de la Consulta 
Ciutadana que realitzarem el dia 26 de juliol de 17 a 21 h. 
amb una urna col·locada a la Plaça de la Biblioteca".  

Isabel Belmonte

Quina valoració fan els 
protagonistes de l’acord?

Presa de possessió de  Jordi Civit



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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Dos anys treballant projectes i dos 
anys que queden per portar-los a 
terme per millorar Cervelló.

Dos años mejorando Cervelló
Dos años 
haciendo 

projectos y 
dos años que 
quedan para 

llevarlos 
a cabo y 
mejorar 

Cervelló.

Dos anys millorant Cervelló

Ya son dos años trabajando con ahinco, de compromiso y esfuerzo para mejorar cada rincón de nuestro pueblo. Y no 
siempre podemos solucionar todos los problemas. Pero los afrontamos e intentamos poner el máximo de nosotros para 
dar respuestas a toda la ciudadanía. Dos años de intensidad junto a todos y todas las trabajadoras del Ayuntamiento y 
de los vecinos, y poniendo las semillas necesarias para conseguir, poco a poco, un pueblo más conectado, con mejores 
equipamientos, más seguro, más accesible, más vivo y más sostenible.
Y estas semillas pronto darán sus frutos y podremos ver  muchos resultados. Se han hecho o se están trabajando 
proyectos de movilidad, de seguridad y pacificación del tráfico, de caminos escolares, de carriles bici compartidos, 
de iluminación de toda la población con leds, del puente de la Resclosa que dará seguridad al acceso del campo de 
fútbol y a Can Guitart, del puente colgante sobre la riera desde el Torrente de la Maladona, de la mejora de la zona del 
parque de la Timba entre las calles de Sant Martí de Porres y de la Resclosa, de la iluminación de la iglesia de Santa 
Maria, de la mejora de la deixalleria, de la sustitución de señales verticales y horizontales en el casco urbano y en las 
urbanizaciones, de la implantación de zonas de aparcamiento protegidos para vecinos en Can Roig, de la sustitución 
de las marquesinas de autobús, de la integración tarifaria para ser primera corona en el transporte interurbano, de 
la mejora de la conectividad y ampliación de la guardería, de la ordenación de la zona deportiva de Ceraqua y de la 
construcción de un skate parc, de los colectores de las urbanizaciones de las Rovires, Can Paulet, Can Rafel y Can Tres, 
del tanatorio, de la rotonda de Granja Garcia y Torre Vileta, de la Bòbila para conseguir los espacios necesarios para una 
futura ampliación de la Escola Nova y para hacer el edificio del instituto, de las ordenanzas del civismo y la convivencia, 
de la mejora de la plaza de Saint Martin le Beau, y de tantas y tantas cosas que nos preocupan a todos.  
Los dos años que quedan de mandato, los iniciamos con nuevos compañeros de viaje en el gobierno, Marian Herrera y 
Jordi Civit, bienvenidos. Dos nuevos miembros que entran en este gobierno con el ánimo de sumar y con el objetivo de 
trabajar juntos para mejorar nuestro pueblo. Hay muchas cosas por hacer y, todos y todas, tenemos que ser responsables 
de sacar estos proyectos adelante, con mucha ilusión y con gran optimismo. Cervelló se lo merece.

Ja són dos anys treballant de valent, de compromís i esforç per millorar cada racó del 
nostre poble. I no sempre podem solucionar tots els problemes. Però els afrontem 
i intentem posar el màxim de nosaltres per donar respostes a tota la ciutadania. 
Dos anys d'intensitat al costat de tots i totes les treballadores de l'Ajuntament i 
dels veïns, i posant les llavors necessàries per aconseguir, a poc a poc, un poble 
més connectat, amb millors equipaments, més segur, més accessible, més viu i més 
sostenible.
I aquestes llavors aviat donaran els seus fruits i podrem veure  molts resultats. 
S'han fet o s'estan treballant projectes de mobilitat, de seguretat i pacificació 
del trànsit, de camins escolars, de carrils bici compartits, d'il·luminació de tota la 
població amb leds, del pont de la Resclosa que donarà seguretat a l'accés al camp 
de futbol i a Can Guitart, de la passarel·lela que travessarà la riera des del Torrent 
de la Maladona, de la millora de la zona del parc de la Timba entre els carrers de  
Sant Martí de Porres i de la Resclosa, d'il·luminació de l'església de Santa Maria, 
de millora de la deixalleria, de substitució de senyals verticals i horitzontals al nucli 
urbà i a les urbanitzacions, d'implantació de zones d'aparcament protegits per a 
veïns a Can Roig, de substitució de les marquesines d'autobús, d'integració tarifària 
per ser primera corona en el transport interubà, de millora de la connectivitat i 
ampliació de l'escola bressol, d'ordenació de la zona esportiva de Ceraqua i de la 
construcció d'un skate parc, dels col·lectors de les urbanitzacions de les Rovires, 
Can Paulet, Can Rafel i Can Tres, del tanatori, de la rotonda de Granja Garcia i Torre 
Vileta, de la Bòbila per aconseguir els espais necessaris per a una futura ampliació 
de l'Escola Nova i per fer l'edifici de l'institut, de les ordenances del civisme i la 
convivència, de la millora de la plaça de Saint Martin le Beau, i de tantes i tantes 
coses que ens preocupen a tots.
I iniciem els dos anys que queden de mandat amb nous companys de viatge al govern, 
la Marian Herrera i el Jordi Civit, benvinguts. Dos nous membres que entren en aquest 
govern amb l'ànim de sumar i amb l'objectiu de treballar junts per millorar el nostre 
poble. Hi ha moltes coses a fer i tots i totes hem de ser responsables de tirar aquest 
projecte endavant, amb il·lusió i amb molt d'optimisme. Cervelló s'ho mereix.



14 de juliol
20 hores
• Exhibició i masterclass de Hip-Hop. Organitza 

l’Eix Social. Plaça Biblioteca
20 hores
• Shopping Nigth i Cervetapes d’estiu 2017

20 hores
• III Cicle “Explica’m un conte al bosc”: En 

Pere i en Llop. Concert narrat amb sopar de 
carmanyola. Església Santa Maria de Cervelló

15 de juliol
9 hores
• Torneig de veterans a càrrec del Club Esportiu 

Futsal. Pavelló municipal Xavier Ballber
• 12 h de Futbol 7 a càrrec del Club Deportivo 

Cervelló. Camp de futbol municipal

Els dies 17 i 18 de juliol
De 18 a 20 hores
• Vine a recollir la teva víctima i la pastanaga 

de l’edició juvenil. Organitza Joviment
 Plaça de la Biblioteca

20 de juliol
19 hores
• III Cicle “Explica’m un conte al bosc”: Els 

contes de la Carla “La Bella i la Bèstia”.
 Plana de Can Esteve, camí de Santa Maria

Del 21 al 27 de juliol
• El gran Joc de la Pastanaga. Edició juvenil (de 

12 a 16 anys). Organitza Joviment

21 de juliol
18 hores
• La Taverna. Organitza Som-hi-li. Gaudeix de la 

música i dels espectacles que hem preparat 
mentre sopes o prenem una beguda amb 
bona companyia. Parc de la Timba

22 de juliol
9 hores
• Trobada de pintors. Concurs "Pintem amb 

els nostres gegants". Organitza l ‘Associació 
d’Activitats Artístiques. Parc de la Timba

• Torneig de tennis taula de Festa Major. 
Organitza Associació Esportiva Secció 
d’Institut de Cervelló. Per inscripcions truqueu 
al telèfon 691 165 040 fins al dia 20 de juliol.

 Pavelló municipal Xavier Ballber
10 hores
• La Taverna. Organitza Som-hi-li.
 Parc de la Timba

• Simultànies d’escacs amb el Mestre FIDE  
Francisco Javier García Jiménez. Organitza 
Club d’Escacs de Cervelló. Parc de la Timba

11 hores
• Vols ser portador de Gegants per un dia?  

Vine al Parc de la Timba!. Organitza els 
Geganters i Grallers de Cervelló.

 Parc de la Timba
12 hores
• Inauguració de la Tómbola Solidària. Organitza 

Cervelló Solidari. Participa a la Tómbola, amb 
la teva col·laboració podràs ajudar a veïns que 
ho necessiten. Ca la Nicàsia (c. Major, 134).

14 hores
• Lliurament de premis del Concurs de pintura 

"Pintem amb els nostres gegants".
 Parc de la Timba
16.30 hores
• Campionat de petanca de Festa Major. 

Organitza Club de Petanca de Cervelló. 
 Zona esportiva municipal
22 hores
• Correfoc de Festa Major i versots al Parc 

de la Timba. Organitza Colla de Diables Els 
Encaputxats Diabòlics.

 Sortida des de l’Església fins carrer la Pau

23 de juliol
10 hores
• La Taverna. Organitza Som-hi-li.
 Parc de la Timba

24 i 25 de juliol
De 18 a 20 hores
• Vine a recollir la teva víctima i la pastanaga. 

Organitza Joviment. A la Plaça de la Biblioteca

26 de juliol
19 hores
• Actuació del Xou amb berenar i ball pels 

seixantins. Organitza Casal de la Gent Gran. 
Inscripcions des del 3 de juliol fins al 21 de 
juliol al Casal de la Gent Gran.

 Plaça de l’Ajuntament.

27 de juliol
18.30 hores
• Espectacle musical “Tribus del món” dels 

alumnes de l’Aula de Música de Cervelló. 
Organitza Aula de Música.

 Sala Polivalent del Centre Cívic l’Ateneu
20.30 hores
• Concert de guitarra “Ruta 66” a càrrec de 

l’Aula de Música de Cervelló. Cal recollir 
invitació a la Biblioteca o Aula de Música.

 Terrassa de la Biblioteca

28 de juliol
19 hores
• Inauguració de l’exposició dels artistes locals. 

Romandrà oberta els dies 29 i 30 de juliol d’11 
a 13 h i de 19 a 20.30 h. Els dies 31 de juliol, 1 
i 2 d’agost de 8.30 a 13.30 h. 

 Sala de Plens de l’Ajuntament
19.30 hores
• Cerverua amb Xaranga i Correquintos, vine al 

Pregó amb nosaltres.
 Sortida des de l’Ajuntament
22.30 hores
• Pregó de Festa Major. Escenari central
23 hores
• Actuació dels Tres Tenors. Escenari Central
23.59 hores
• Tour Big Friday & Pop Car Party 2017
 Carrer Joventut

29 de juliol
10.30 hores
• Vine a jugar a escacs a la Festa Major. 

Organitza Club d’Escacs de Cervelló
 Plaça de la Biblioteca
12 hores
• Animació i Festa de l’escuma
 Carrer Joaquim Mensa (cantonada c. Vidriers)

29 de juliol
13 hores
• Concurs de truites. Organitza Associació de 

Dones. Carrer Major al costat de l’escenari central
18 hores
• Inauguració de l’exposició “L’ofici que més 

m’agrada: ferrer, sabater i cisteller”. Organitza 
Grup de Recerca de Cervelló. Romandrà 
oberta els dies 29, 30 de juliol i 3 d’agost de 
12 a 13.30 h i de 18.30 a 20.30 h.

 Cal Badia (carrer Major, 93)

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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29 de juliol
19 hores
• Els contes per Festa Major s’expliquen molt 

millor. Parc de la Timba
20 hores
• Cor de Gospel Blackiblanc per Gunars Kalnins.
 Davant de l’Ajuntament
21 hores
• Sopar de Germanor. Reserva de taules a 

l’Ateneu del 3 al 21 de juliol. S’ha de deixar un 
dipòsit de 10 euros per una taula i 8 cadires, 
que es retornarà una vegada finalitzat el sopar.

23 hores
• Ball amb l’orquestra Sabor Sabor. Escenari 

Central. I continuem amb discoteca mòbil….
5.30 hores
• Bany nocturn. Piscina d’estiu de Ceraqua
 I en acabar, Xocolatada

30 de juliol
10.30 hores
• Big Splash Cervelló. Vine a la Festa d’aigua 

amb tobogan gegant i gimcana. Porta 
banyador, xancletes i tovallola. Inscripcions 
gratuïtes, més informació a @bigfriday.tour

 Carrer Resclosa

18.30 hores
• Havaneres amb el Grup Xarxa. Escenari Central
19 hores
• Recull els sobres per a la Festa Holy
 Carrer Joventut 

19.30 hores
• Festa Holy: la festa de colors de Cervelló
 Carrer Joventut 
22.30 hores
• Espectacle final a la rambla Josep Tarradellas

22.45 hores
• Lliurament de premis del Gran Joc de la 

Pastanaga. Escenari Central
23 hores
• Concert amb l’Orquestra Parfills. Reserva de 

taules a l’Ateneu del 3 al 21 de juliol.
 Pista de la Zona esportiva municipal
23 hores
• La Tribu Tabú. Escenari central
23.30 hores
• Exhibició de ball de Marcos i Antonia. 

Organitza Bailes Marcos y Antonia
 Pista de la Zona esportiva municipal
23.59 hores
• Ball de gala amb l’Orquestra Parfills. Reserva 

de taules a l’Ateneu del 3 al 21 de juliol.
 Pista de la Zona esportiva municipal

23.59 hores
• Ball amb Crazy Party. Escenari central.

2 d’agost
22 hores
• Cinema a la fresca, vine a sopar amb 

carmanyola. Parc de la Timba

3 d’agost
12 hores
• Missa solemne de Festa Major presidida 

per mossèn Rafael Vilaplana, rector de la 
Parròquia. Església Sant Esteve de Cervelló

13 hores
• Sardanes amb la Cobla Catània.
 Plaça de la Biblioteca
14 hores
• Brindis final de Festa Major.
 Plaça de la Biblioteca

T’agrada el món dels contes?
T’agradaria participar a la 
festa major de Cervelló?

si tens més de 16 anys, aquesta és la teva!

El Teatrí,la Cia. Jomeloguisjomelo.com i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Cervelló estem preparant una activitat de contacontes per a la Festa Major de 
Cervelló, on tu pots ser un o una dels protagonistes.
Durant la segona quinzena del mes de juliol, realitzarem unes sessions de 
formació en l’art d’explicar contes totalment gratuïtes per a tothom que vulgui 
conèixer de més a prop el món dels contes.
Tot això amb la intenció de realitzar un espectacle de contes per als nens i 
nenes de Cervelló el dia 29 de juliol, dins la programació de la Festa Major de 
Cervelló

Les places són limitades!!

Per tal d’informar-vos i/o apuntar-vos podeu trucar al telèfon 685818608 

o bé passar per El Teatrí, aula d’expressió dramàtica i tècniques teatrals 
al carrer Major, 99, de Cervelló.

Organitza:
cervelló informació 5

Vols fer ràdio?
 Ràdio Cervelló és la teva.
 Vine, aprendràs i t'ho passaràs genial.

 Ràdio Cervelló: 93 684 13 53
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L’Ajuntament ha fet recentment diverses actuacions a la via pública relacionades 
amb la senyalització per tal de millorar la mobilitat de vehicles i de vianants. Per 
una banda, s’ha pintat les senyals en la calçada de l’avinguda Catalunya en el tram 
de Ceraqua per destacar més el pas de vianants i s’ha col·locat un coixí berlinès 
en cada sentit com a element reductor de la velocitat dels vehicles. També s’han 
pintat els passos del carrer Riera per facilitar els accessos als centres escolars de 
la zona. Per altra banda, s’ha  destacat en vermell el pas de vianants de la rotonda 
de la N-340 a l’entrada de Can Guitart per donar-li més visibilitat i s’han col·locat 
balisses  en la parada de l’autobús per fer un carril per als usuaris que incrementi 
la seva seguretat.

Aquestes actuacions formen part 
d'un ambiciós projecte en el que es 
treballarà per aconseguir uns camins 
escolars amables i segurs, es faran 
vials amb prioritat compartida entre 
cotxes i bicicletes amb una velocitat 
de 30 kms hora i s'eliminaran les 
principals barreres arquitectòniques 
d'aquests camins escolars.
Aquest projecte s'implementarà amb la 
millora de la senyalització horitzontal 
i vertical de les urbanitzacions i del 
nucli urbà.

Es reforça la senyalització 
horitzontal per millorar la seguretat

Arranjat el camí de Can Sala de Dalt
L’Ajuntament ha arranjat 
recentment el camí que accedeix 
a la zona de Can Sala de Dalt per 
tal de millorar l'accessibilitat en 
vehicle, desbrossant i netejant 
els dos laterals de la franja de 
servei. D’aquesta manera s’ha 
aconseguit que sigui més fàcil 
arribar fins al refugi d’animals 
de Can Sala i, també, que en cas 
d’emergència, per exemple per 
un incendi forestal, els vehicles 
d’extinció puguin passar sense 
problemes.

Entrada a Can Guitart

Pas de vianants a Ceraqua
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Des del passat 16 de juny i fins a l’1 de setembre està activat el 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) que 
posa en marxa la Diputació de Barcelona amb la col·laboració 
de 269 ajuntaments, 118 agrupacions de defensa forestal 
(ADF) i 9 federacions d’ADF per donar suport als municipis 
en la prevenció de foc als boscos durant els mesos d’estiu. 
Cervelló forma part del dispositiu amb 2 de les 266 persones 
que s’han contractat aquesta temporada.  
El PVI té com a objectius reduir el nombre d’incendis mitjançant 
la sensibilització a la població  i la detecció de punts de risc 
que poden ser causa d’un incendi forestal amb informadors 
que recorren un total de 90 rutes per zones forestals, així com 
pels vigilants situats en punts fixos d’observació. 
L’equip integrant del Pla també dóna assistència tècnica als 
ajuntaments en casos d’incendi important, amb informació 
sobre l’estat de les infraestructures de prevenció a la zona, 
estat de la xarxa viària, xarxa de punts d’aigua, franges de 
protecció de les urbanitzacions o zones d’actuació prioritària. 
L'Ajuntament realitza al llarg de l'any tasques de gestió forestal, 
entre les quals destaquen les accions en urbanitzacions amb 
la implantació i neteja de franges perimetrals, d’acord amb les 
mesures de prevenció d’incendis forestals exigides per la Llei 
de 5 de juny de 2003.

Els abocament d'escombraries i terres a espais verds, com 
el que veiem en aquesta foto són un delicte i fan malbé 
el nostre patrimoni natural. En aquest cas s'han abocat 
gran quantitat de terres des d'una obra sense llicència 
municipal fins la riera de  Cervelló, tot enterrant la font del 
Molinet, un racó d'especial valor ecològic. Entre tots i totes 
hem d'evitar que ningú faci abocaments i hem de vigilar i 
preservar els nostres espais d'interés natural.

Vigilància per a la 
prevenció d’incendis 

Els abocaments són un 
delicte mediambiental

Neteja de l’entorn natural

Desenes de veïns i veïnes van participar el passat 13 de maig a la campanya d’enguany de Let 's Clean Up Europe, 
una acció comú a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la 
natura i amb l’objectiu de promoure la recollida de deixalles que es vessen il·legalment als boscos, platges, rius, etc. 
A Cervelló es va netejar de brossa de l’entorn de la riera gràcies a la col·laboració de voluntaris de totes les edats i es 
van retirar a prop de dues tones d'escombraries. Cervelló és casa nostra, si us plau, no l'embrutem!

La font del 
Molinet abans de 
l'abocament. 
Ara ha desaparegut 
sota la terra i s'haurà 
de fer un gran esforç 
per recuperar-la.



Cervelló va retre el passat 10 de juny l’homenatge al 
President Josep Tarradellas i Joan en el 29è aniversari del 
seu decés i coincidint amb l’any que es commemoren els 40 
anys del seu retorn de l’exili. A l’acte van assistir  la consellera 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, el delegat del 
govern de la Generalitat a Barcelona, Miguel Ángel Escobar, 
el diputat Josep Ramon Mut en representació de la Diputació 
de Barcelona, i el president del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Josep Perpinyà, a més de la comissària de l’Any 
Tarradellas, Montserrat Catalan. També van assistir diverses 
personalitats vinculades a la trajectòria política i personal 
de Tarradellas, representants de les diferents formacions 
polítiques del Parlament de Catalunya i de les agrupacions 
locals de Cervelló, així com diverses entitats i associacions 
del municipi. Com cada any, l’homenatge va consistir en un 
acte institucional presidit per l’alcalde José Ignacio Aparicio 
amb les ofrenes florals al monument de la rambla que porta 
el nom del President. Enguany, l’acte s’ha emmarcat dins 
del 40è aniversari del retorn del President a Catalunya. La 
cloenda d’aquestes celebracions tindran lloc el 23 d’octubre 
a Cervelló, on es faran un seguit d’activitats relacionades 
amb la figura de Josep Tarradellas al llarg d’aquella setmana.

Homenatges al President Tarradellas

El cap de setmana de Sant Joan 
l'Associació d'Agermanament i 
representants de l'Ajuntament 
van viatjar a Saint Martin le 
Beau. A la plaça de Cervelló es va 
recordar al President Tarradellas 
amb la col·locació d'una placa 
commemorativa dels més de 30 
anys que va viure exiliat fins al retorn 
al país després de restablir-se la 
democràcia. A l'acte van assistir el 
delegat del Govern a França, Martí 
Anglada, l'alcalde José Ignacio 
Aparicio, la regidora de Cultura, 
Montserrat Canas, l'assessor de la 
Diputació de Barcelona, Joaquim 
Colomines, i la tinent d'alcalde de 
Saint Martin le Beau, Chantal Renaud, 
a més la comissaria dels actes de 
l'Any Tarradellas, Montserrat Catalan, 
i molts veïns d'ambdues poblacions 
agermanades. Durant l'estada, els 
cervellonencs també van participar 
del dinar amb la tradicional paella 
d'agermanament i va coincidir amb un 
intercanvi d'estudiants de francés del 
nostre institut de Cervelló.

Durant el mes de juny la Biblioteca 
de Cervelló ha acollit una exposició 
amb portades dels diaris de l’any 
1977 que van recollir la tornada del 
president del seu exili a França. 
També s’ha instal·lat un photocall 
per tal que els infants es poguessin 
fotografiar al costat del President.

Cervelló-
Saint Martin, 
més a prop 
que mai
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Un dels estands que va cridar l’atenció dels 
visitants va ser el dedicat a l’arqueria primitiva 
que va instal·lar el cervellonenc Albert Borrull, 
mostrant armes i elements utilitzats per caçar 
que fa manualment  ell mateix amb materials 
com pedra, fusta o pells naturals. 

El 20 i 21 de maig va tornar la Fira de Cervelló als carrers 
del municipi en la seva 19a edició, un espai de trobada de 
comerços, empreses i entitats que ofereix l’oportunitat 
de compartir els seus millors productes i serveis amb la 
ciutadania per esdevenir l’aparador d’allò que es fa i es 
ven a la localitat. Enguany ha aplegat uns 100 expositors 
del municipi, de localitats veïnes i d’arreu de Catalunya. 
L’estand de l’Ajuntament de Cervelló va estar dedicat per 
una banda als 40 anys del retorn a Catalunya del President 
Tarradellas i, per l’altra, a la presentació de diversos 
projectes municipals. En el marc de la Fira van tenir lloc 
una sèrie d’activitats i d’exhibicions de les diferents entitats 
i associacions del municipi, entre les quals cal remarcar la 
trobada gegantera amb 10 colles convidades. A més es van 
oferir tallers demostratius dels oficis que han estat històrics 
en el municipi, com el bufador de vidre, la premsa de vi, la 
ceràmica o l’elaboració de paper. 

La Fira ens mostra
com és Cervelló



cervelló informació10

Cervelló ha recuperat enguany la tradició dels Tres 
Tombs. El passat 7 de maig els carrers del municipi van 
tornar a veure la desfilada de cavalls, carros i carruatges 
organitzada en aquesta ocasió per l'entitat Grup Eqüestre 
Cervelló amb la col·laboració de l'Ajuntament. La comitiva 
va sortir del carrer Font de Can Esteve, on es va fer una 
botifarrada popular per agafar forces, i es va aturar davant 
de l’església per rebre la benedicció del mossèn.

Els Tres Tombs
tornen a Cervelló

Amb motiu de l’Aplec de 
Sant Ponç que es va celebrar 
el 14 de maig, l’Ajuntament, 
el Grup de Recerca i Gaudim 
Cervelló, van organitzar 
una caminada per anar 
fins al monestir i amb 
la possibilitat de tornar 
després en autocar. Les 
desenes de persones que 
hi van participar van poder 
visitar la Fira d’artesans 
i l’interior del monestir, a 
més de compartir xerrades, 
jocs i tota una jornada de 
germanor envoltada de 
natura.

Participant a l’Aplec de Sant Ponç

Desenes de persones han tornat a portar enguany la Flama 
del Canigó fins al municipi. El grup mes agosarat va anar a 
recollir el foc fins a Esplugues de Llobregat per encendre les 
torxes que van portar corrents fins a Cervelló. Un altre grup 
va fer el relleu al límit amb la Palma de Cervelló i tots plegats 
van pujar fins aquí, on com cada any, el foc protagonista de 
la revetlla de Sant Joan es va portar fins a la rambla Josep 
Tarradellas on es va llegir el manifest commemoratiu i es va 
encendre la foguera. La Flama del Canigó és la festa d’encesa 
dels Focs de Sant Joan, símbol de la nostra identitat, una 
festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans. 

Rebem la Flama del Canigó 
la nit de Sant Joan



Flors i altars 
per Corpus
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Gràcies a la col·laboració de diverses 
entitats, establiments comercials i 

persones a títol particular, la Parròquia 
de Sant Esteve ha tornat a organitzar la 

festa del Corpus Christi en un ambient 
festiu i molt participatiu sense oblidar 

el significat religiós de la celebració. 
El passat 18 de juny, la processó amb 
el Santíssim Sagrament va recórrer el 
carrer Major guarnit amb flors i amb 

la col·locació de 4 altars per fer les 
benediccions. Durant el recorregut, els 

gegants Cento i Rosita li van dedicar 
uns balls amenitzats per la música de 

Som-hi-li. Cal destacar la catifa que va 
fer Segle nou davant l'ésglésia amb la 

imatge de Santa Maria.

Toni Cumella mostra 
la seva ceràmica

L’obra de l’escultora
Neus Colet, a l’Ateneu

L’artista Toni Cumella va portar una mostra de la seva obra al 
Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló del 5 al 12 de maig gràcies 
a la iniciativa de l’entitat Segle Nou. L’exposició Ceràmica a 
l’arquitectura explicava la seva trajectòria com artesà i mostrava 
algunes de les peces de ceràmica esmaltada que han sortit del 
seu taller, en una activitat professional que ell mateix defineix 
com “d’artesania avançada”. A l’acte d’inauguració de l’exposició 
va intercanviar experiències amb l’arquitecte cervelloní Jordi Faulí, 
actual director de l’equip constructor de la Sagrada Família.Toni 
Cumella, guardonat amb el Premi Nacional d’Artesania 2009, és 
fill de l’artista ceramista d’anomenada mundial Antoni Cumella.  
Després de la mort del pare (1985), va continuar amb la tasca del 
taller familiar de Granollers amb la intervenció en la restauració 
d’edificis del patrimoni arquitectònic, a més de fer possibles 
algunes obres de diferents artistes. 

L’escultora i gravadora Neus Colet ha portat la seva 
obra a l’Ateneu del 30 de juny al 7 de juliol a través 
de l’exposició "Gravat a l’escultura", organitzada per 
Segle Nou. Neus va dialogar sobre l'escultura i els 
gravats amb la gran artista cervellonina, Gemma 
Nogueroles. Neus Colet és llicenciada en Belles Arts 
en l'especialitat d'Escultura per la Universitat de 
Barcelona i té l’especialitat de Gravat a l'Escola d’Arts 
i Oficis de la Diputació de Barcelona. Va començar a 
treballar primer l'argila, la pedra i el guix i després el 
ferro a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Assaja 
diversos procediments, s'aplica en aprendre gravat a 
l'Escola Industrial de la capital, amb voluntat explícita 
de dominar una tècnica que usés lliurement en els 
seus elements de treball. 



Els historiadors locals Josep Llurba i 
Èric Gómez ens van transportar uns 
segles enrere durant la presentació 
del llibre Molins medievals, molins 
paperers a Cervelló que ha editat 
l’Ajuntament amb la col·laboració de 
Gaudim Cervelló i el Grup de Recerca. 
Durant l’acte, que va tenir lloc el 
passat 12 de maig, els autors van 
parlar sobre els gairebé 250 anys de 
presència de la indústria paperera a 
la vila i dels inicis del molins fariners 
instal·lats fa uns 1.000 anys.

Coneixent els molins

I un altre dels tallers que ens ensenya 
a fer coses va venir de la ma de la 
Trini Solé el passat 9 de juny, de qui 
hem pogut aprendre a elaborar sabó 
artesà amb ingredients naturals. 

Amb l’arribada del bon 
temps i l’exposició de la 
nostra pell al sol vam tenir 
ocasió d’escoltar els consells 
que el Dr. Xavier Jeremías va 
donar a la xerrada impartida 
el passat 19 de maig. 

I fent sabó artesanal

Xerrada sobre la pell

Sota el nom "Una experiència: la 
història d’uns voluntaris a un camp 
de refugiats" la Gemma Degollada i el 
Ramon Garcia ens van explicar les seves 
vivències en un camp de refugiats de 
Grècia a la xerrada que van oferir el 
passat 28 d’abril. 

Xerrada sobre refugiats

El moment més dolç que hem viscut a la 
Biblioteca el va protagonitzar una de les 

fruites de temporada més típica de les 
nostres terres, la cirera. El passat 26 de 

maig es va organitzar un taller per adults 
per aprendre a elaborar melmelades.

També hem pogut conèixer a la Biblioteca un 
altre tipus de llibres molt originals, els que 
fa l’editorial la Verònica Cartonera, gràcies 
a la presentació que es va fer el passat 23 
de maig per parlar de com fan els llibres i 
explicar la innovació que representa tot el 
procès. Aquesta editorial reivindica el món 
del cartró reutilitzat i segueix l'estela de les 
editorials "cartoneras" de llatinoamèrica. 

El passat 2 de juny les entitats i famílies que 
han participat en l’apadrinament de les fonts 
de Cervelló estaven convocades a la trobada 
que va organitzat el Grup de Recerca i 
Gaudim Cervelló per valorar aquest projecte 
que es va iniciar l’any 2014. La trobadaes va 
cloure amb l’actuació de Músics d’Òllevrec.

Aprenent a fer
melmelada

Llibres fets amb cartró

Apadrinament de les fonts

La Biblioteca, 
centre de la 
cultura i el 
coneixement

L’artista local Antoni León Huguet va 
presentar la seva darrera publicació 
en el món de la literatura el passat 17 
de maig. Amb el nom “Manipuladores 
del tiempo”, León ha escrit una 
novel·la de ficció que descriu les 
reaccions d’un home corrent a qui 
l’atzar ofereix l’oportunitat de viatjar 
en el temps, tant al passat com al 
futur. 

La música també està present 
en les activitats periòdiques de 
la Biblioteca, bé sigui en concerts 
o en xerrades divulgatives. Amb 
motiu de la sortida prevista al 
Liceu per un grup d’usuaris, es va 
impartir una xerrada el passat 16 
de juny sobre l’òpera Don Giovanni 
de Mozart que va fer l’Antonio 
Monforte.

Coneixent l'òpera Nou llibre d'Antoni León
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Xerrada sobre refugiats Festival d'estiu de Cervelló

Mario Miralles Els Perdigots
Mario Miralles ha iniciat el Festival d'Estiu de música de Cervelló. Mario 
Miralles va néixer al 1997 a Barcelona, començà els estudis de piano a 
l’escola primària Assumpció de Nostra Senyora a l’edat de 7 anys, més 
endavant estudià a l’escola de música del Centre Moral i Cultural del 
Poblenou amb Montserrat Segarra. Va decidir dedicar-se plenament a la 
música als 14 anys i un any més tard entrà al Conservatori del Liceu amb 
el professor Francesc Soler. Actualment sota el mestratge de Katia Michel 
ha rebut les millors qualificacions i crítiques del claustre de professors 
del Conservatori. Ha rebut classes magistrals de Tensy Krismant, Clara 
Yang i Alba Ventura.

El segon concert ha estat a càrrec d'Els Perdigots, un 
grup que neix l'any 2005 amb la intenció de recrear 
les antigues cobles de flabiolaires però amb una visió 
actualitzada.
El Festival d'estiu ena ha portat aquest grup a la sala 
d'actes de l'Ateneu, on es va poder gaudir d'aquest 
concert de flabiols i tambors el passat 1 de juliol.
El proper concert d'aquest Festival el podrem gaudir el  
15 de juliol a l'incomparable escenari de l'església de 
Santa Maria de Cervelló.

El Festival d’Estiu que organitza l’entitat Segle Nou és una mostra de música de gran 
qualitat que se celebra a entorns màgics de Cervelló. Enguany va començar el 17 de juny 
amb un concert de piano de Mario Miralles, a l’església de Santa Maria de Cervelló. La 
segona actuació va anar a càrrec dels Perdigots a la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu.
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L’Ajuntament i els centres educatius han reconegut 
l’excel·lència educativa dels alumnes de 4t d’ ESO 
i de 6è de primària en un acte que va tenir lloc el 
passat 13 de juny a la Sala de Plens. La intenció 
era reconèixer l’esforç i la dedicació a l’estudi 
dels nois i noies, fer una valoració de la  seva 
trajectòria personal, ja sigui en l’àmbit familiar, 
escolar o social, com en el terreny del lleure i de 
les aficions. Per ser un alumne excel·lent, segons 
l’equip de mestres de cicle superior cal tenir bona 
trajectòria acadèmica en totes les àrees, actitud 
exemplar dins l’aula, respecte a tots els membres 
de la comunitat educativa, participació en les 
activitats escolars, motivació i esperit de treball, 
esforç i constància, creativitat, bona relació amb 
els companys i companyes, practicar esport i 
estar involucrat en alguna entitat cultural. 

Acte de reconeixement a l’excel·lència educativa 

51 alumnes de 3r d'ESO de l'institut de Cervelló han 
participat durant dos mesos en el programa "Apropem-
nos" basat en l’aprenentatge i servei comunitari, donant 
suport als centres educatius de primària i llar d'infants, a 
les residències d'avis, al Casal de la Gent Gran i al Grup 
de Gaudim Cervelló. El programa té com a objectiu que els 
alumnes aprenguin a fer voluntariat i a col·laborar amb la 
ciutadania de forma desinteressada. Segons la direcció del 
centre, "ha estat una experiència molt enriquidora per les 
dues bandes on, tant l'alumnat com les diferents entitats, 
han gaudit i après al màxim. Aquest curs és el 2n que es 
fa i esperem que continuï molts anys més. Volem agrair 
les facilitats donades per part de les entitats i, és clar, la 
col·laboració de les famílies perquè aquest projecte sigui 
possible". 

La Diputació lliura l’estudi 
dels camins escolars

Els alumnes de l'institut 
fan de voluntaris

L’Ajuntament ha rebut de la Diputació de Barcelona l’estudi 
sobre els camins escolars al municipi. L’alcalde, José Ignacio 
Aparicio, va rebre el treball el passat 16 de maig de mans del 
diputat Jordi Fàbrega. Es tracta d’un document que té com a 
objectius garantir l'accés dels escolars als centres educatius 
amb les màximes condicions de seguretat i minimitzar 
els efectes que els desplaçaments dels escolars puguin 
comportar a l'entorn del centre educatiu. La proposta de 
camí escolar no té com a finalitat l'eliminació del trànsit 
de vehicles que circulen pels carrers propers a l'escola o la 
prohibició del seu pas a determinades hores. 

El darrer Consell Municipal d'Educació que es fa cada trimestre amb 
la comunitat educativa de Cervelló (pares, mares, professorat, tècnics 
municipals, etc.) va acollir el segon taller de CERVELLÓ educa, el pla educatiu 
de poble, que pretén ser un instrument estratègic i participatiu per fer 
possible i operatiu el concepte de ciutat educadora. Volem plantejar els 
reptes educatius per al municipi de forma conjunta entre tots els sectors 
socials del poble.

Cervelló educa, un projecte de poble,
al consell municipal d'Educació
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L’Escola Bressol municipal va rebre el passat 26 de maig la visita 
d’un grup de treball d’educació infantil de 0 a 6 anys de l’ICE-UAB. 
El grup va fer un recorregut per les instal·lacions i va conèixer el 
projecte i el model educatiu de la mà de la seva directora.

Un total de 172 alumnes d’anglès de 6è, de 1r i de 4t d’ESO de tots els 
centres educatius del municipi han celebrat per tercer any consecutiu 
l’English Day, una experiència que es va iniciar al mes de setembre 
amb diverses activitats i que ha culminat el 12 de maig amb un matí 
ple de tallers i jocs en anglès. A l’acte de cloenda a l’Ateneu van 
assistir tots els participants, alguns per rebre els premis a la proposta 
de mascota i al seu dibuix . La descripció de la mascota és obra de 
Jessica del Villar (SI Cervelló) i el dibuix de la mascota de Carlos Llamas 
(6è de l’Escola Santa Maria). Enguany també s’ha premiat el grup que 
va aconseguir el màxim de punts en les diferents activitats.

Visita a l’Escola Bressol

Cloenda de l’English Day

Els alumnes de 4t d'ESO de l’institut van celebrar el passat 
16 de juny la cerimònia de graduació a l’Ateneu amb 
l’assistència dels professors del centre i dels familiars. 
En acabar, van fer el sopar de fi de curs amb la resta 
d’estudiant del centres, que per motius d’aforament, es 
va fer al pati de l’Escola Nova.

L’Escola Santa Maria va dedicar el dissabte 17 de juny a 
fer la festa de fi de curs, començant pel matí amb un 
seguit d’activitats organitzades per l’AMPA (inflables, 
tallers, música, jocs d’aigua, festa d’escuma...) per rebaixar 
l’intensa calor . I a la nit van celebrar el sopar de fi de curs 
per acomiadar als alumnes de 6è de primària, els pares 
i mares dels quals van ser els encarregats de preparar 
diverses actuacions per acomiadar i homenatjar als seus 
fills i filles. Segon la direcció de l’escola, “posteriorment 
es va fer el lliurament de les orles i els obsequis per tal 
que s’enduguin un bon record de tots els anys que han 
passat a l’escola, i com a cloenda de festa s’obre pas a 
una estona de ball i diversió que es va allargar fins ben 
entrada la matinada”. Aquest any també s’ha acomiadat  
l’equip directiu dels darrers 8 anys, format pel Sergio 
Bejarano (director), Germà Barroso (cap d’estudis) i Roser 
Tiñena (secretària), en un acte molt emotiu.

A l’Escola Nova van acomiadar el curs infants, mestres 
i forces famílies amb gimcanes d’aigua i a ritme de 
zumba. Entre tots van fer un gran passadís per fer un 
homenatge als companys i companyes que marxen de 
l’escola i per a donar molta força pel nou camí. També 
es van a acomiadar dels mestres que el curs que ve no 
formaran part de l’equip: Laura Collado, Judith Garrido, 
Matilde Puente i Jorge Gil. 

Adéu al curs escolar!

El pati d’educació infantil de l’Escola Nova compta des del passat 
12 de juny amb un tendal nou instal·lat per l’Ajuntament per 
fer més ombra en aquesta zona. Es tracta d’un tendal amb un 
sistema de recollida automàtica per sensors que quan és obert i  
detecta que hi ha vent, col·loca la lona en la posició original per 
tal que no es faci malbé. Està previst que s’instal·li un tendal de 
les mateixes característiques a  l'Escola Santa Maria al mes de 
setembre vinent.

Nou tendal a l’Escola Nova
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La gent gran no s’atura
La gent gran del Casal 
va celebrar l'arribada 
de la primavera amb 
activitats lúdiques i 

artístiques, algunes de 
les quals serveixen per 

donar sortida als artistes 
que porten dins. Un taller 

de treballs manuals, 
actuacions musicals, 

teatre i un concert de la 
Coral Veus Amigues en 
són alguns exemples.

I  per posar la 
cirereta final a tota 

una temporada 
plena d’activitats, 

la gent gran s’ho va 
passar d’allò més 
bé a la festa de fi 
de curs del Casal 

celebrada el passat 
7 de juny a l’Ateneu.



Els actes començaven el 2 de maig, Dia 
mundial de l’asma, amb una xerrada a càrrec 
de Laura Velázquez, infermera del CAP.

“Viure sense dolor és possible”. Amb 
aquest títol l’Alberto Moreno, especialista 
en apiteràpia, va impartir una xerrada per 
explicar els tractaments de salut que tenen 
a les abelles com a protagonistes.

Amb motiu del Dia mundial de la 
fibromiàlgia, el CAP va acollir una xerrada 
taller per parlar sobre aquesta malaltia, 
el dolor i la fatiga crònica a càrrec de la 
psicòloga Pilar Tobías.

La infermera Mari Carmen Muñoz va explicar 
com prevenir la hipertensió arterial i tractar-
la amb dieta, exercici i hàbits saludables.

El 27 de maig se celebra el Dia mundial de 
la celiaquia. Amb el Dr. Francisco mera vam 
conèixer els símptomes de la malaltia i com 
afrontar-la, a més d’aprendre a fer galetes 
sense gluten.

I l’endemà, Dia mundial de la salut de 
les dones, es va dedicar la jornada a fer 
una caminada popular i un partit amistós 
d’handbol femení al pavelló.

En Moi Aznar ens va explicar els contes que 
ajuden a curar en una sessió oferta a la 
Biblioteca el passat 29 de maig adreçada al 
públic més menut de la casa.

Cervelló ha dedicat el mes de maig i part de juny a la salut, amb tot un 
programa d’activitats recollides sota el títol Cervelló saludable que també 
englobava els actes amb motiu del Dia de la Salut de les Dones i la Setmana 
sense fum, tot plegat centrat en la promoció de la salut i els hàbits saludables.

Amb l’objectiu de sensibilitzar la població 
fumadora per tal que abandoni aquest 
hàbit tan poc saludable, es va organitzar 
un campanya amb diversos establiments 
col·laboradors consistent en canviar 
cigarretes per pomes i polseres entre 
les persones participants. El mateix dia 
31 es va col·locar una taula informativa 
al CAP, es va oferir una xerrada sobre 
deshabituació a l’Ajuntament i es van 
lliurar els premis de la campanya i del 
concurs infantil de dibuix.

Per una bona salut Setmana sense fum
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Mostres
del Teatrí

Després de l’èxit de l’any passat 
i la bona acollida que va tenir, la 
taverna tornarà a instal·lar-se al 
Parc de la Timba el cap de setmana 
abans de la Festa Major. El 15 i 16 de 
juliol es podrà gaudir d’espectacles 
i actuacions musicals, prendre una 
copa en bona companyia o sopar a la 
fresca en un entorn incomparable que 
ens traslladarà a èpoques passades.

Torna la Taverna

El Teatrí abaixa el teló per 
aquesta temporada. Les 
persones que han participat 
en els tallers de teatre durant 
aquest darrer curs ens van fer 
un tastet de tot allò que han 
après. Els més menuts van oferir 
una mostra el passat 27 de juny 
i van donar pas al grup d’adults 
el dia 30 per demostrar les 
seves aptituds interpretatives.



Una de les persones voluntàries de les 
campanyes de donació de sang a Cervelló, 
l’Antoni Olivella, ha estar distingit amb 
una menció especial amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial del Donant de 
Sang celebrat el passat 14 de juny a Vic. A 
l’acte s’agraeix i s’homenatja als donants i 
les entitats que col·laboren per fer possible 
l’acte altruista de donar sang.

Reconeixement als
donants de sang

L’Organització Mundial de la Salut va eliminar 
el 17 de maig de 1990  l’homosexualitat de la 
llista de malalties mentals, per la qual cosa 
es va establir com a Dia Internacional contra 
la LGTBIfòbia. Enguany, l’Ajuntament de 
Cervelló s’ha sumat  a la commemoració amb 
un acte durant el qual es va llegir el manifest 
pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El 12 
de juliol es farà una performance a les 12 del 
migdia a la plaça de la Biblioteca a càrrec del 
grup les Mireies.

Cervelló contra la LGTBIfòbia

Amb un gran llençol confeccionat pels centres 
educatius i diverses entitats, com l’esplai el 
Raconet, Farem, Cervelló Solidari i l’Associació 
de Dones, Cervelló va estar present el passat 
14 de maig a l’acte final de la campanya Tenim 
Drets, Teixim Llibertats dins del programa 
metropolità “Els Drets Humans des del Món 
local” que es va  celebrar a la platja de la Nova 
Icària de Barcelona. El programa, impulsat per 
l’AMB amb els seus 7 municipis més petits, 
pretenia conscienciar la ciutadania envers les 
desigualtats i els conflictes globals i reclamar 
l’acollida de les persones que fugen del seus 
països en guerra. Juntament amb els tapissos 
de la resta de municipis participants, els veïns 
i veïnes de Cervelló que es van desplaçar a 
Barcelona els van moure a l’aire per escenificar 
la defensa dels drets de les persones refugiades.

Cervelló tanca la 
campanya metropolitana 
a favor de les persones 
refugiades
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Un total de 28 joves de 18 a 30 anys estan participant al curs de monitor/a 
d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil organitzat per l’Ajuntament 
de Cervelló amb el suport de la Diputació de Barcelona. El curs, que és 
gratuït i està impartit per l'Escola Lliure El Sol, està pensat per a persones 
interessades a realitzar tasques i funcions que s'atribueixen al monitoratge 
d'infants i joves (dels 3 fins als 20 anys) en projectes i activitats de l'educació 
en el lleure. Finalitzar el curs, de 310 hores, amb les pràctiques corresponents 
i la memòria dóna dret a obtenir el diploma i el carnet de monitor/a de la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Formació de monitors del lleure



L’espai socioeducatiu de la Nau s’acomiada fins 
al mes de setembre. La vintena d’infants que han 
participat en el projecte d’enguany han marxat 
de vacances després de compartir  un curs ple 
d’activitats. Com a reconeixement pel seu esforç, 
els nens i nenes van rebre un diploma a la festa de 
final de curs que van celebrar el passat 26 de juny 
amb els familiars i les monitores del centre.

La 1a edició de Voluntariat per la llengua (VxL) a Cervelló 
es va cloure el passat 20 de juny en un acte a l’Ateneu 
que va servir també per tancar els curs de català 2016-
2017.  El VxL, iniciat al mes de març, és un programa per 
practicar el català a través de la conversa, basat en la 
creació de parelles amb un voluntari catalanoparlant i un 
aprenent que ha començat a parlar la llengua catalana 
i que hi vol adquirir fluïdesa. Els voluntaris i aprenents, 
que enguany han estat tres parelles lingüístiques, 
adquireixen el compromís de destinar un mínim de 10 
hores durant 10 setmanes a la llengua oral catalana, 
cosa que servirà al darrer per perdre la vergonya i 
practicar el català en un context real i distès. 

La Nau "aterra"
fins al setembre

Les parelles lingüístiques 
tanquen temporada

Monitors, membres i familiars de l’Associació FAREM, de persones amb discapacitat 
intel·lectual o física dels municipis de Vallirana, Corbera, la Palma i Cervelló van 
celebrar la festa de fi de curs el passat 18 de juny a l’Ateneu. Durant el matí es 
va poder veure la pel·lícula que graven els joves de l’entitat i gaudir de diverses 
actuacions musicals.

Final de curs de FAREM

L’Ajuntament ha posat en marxa 
un nou servei d’informació, 
atenció i assessorament 
personalitzat per atendre 
consultes de la ciutadania 
sobre les clàusules abusives de 
les hipoteques bancàries i els 
procediments existents per poder 
reclamar, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu 
de Llobregat. El servei és gratuït 
i es presta  amb cita prèvia a 
l’Oficina Municipal d’Informació 
a les Persones Consumidores 
(OMIC) durant dos dilluns al mes 
fins a finals d’any.

L’OMIC 
assessora 
sobre clàusules 
abusives
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Les persones amants dels 
escalèxtrics van tenir una cita el cap 
de setmana del 27 i 28 de maig a 
Cervelló. El Centre Cívic l'Ateneu va 
acollir la 2a Trobada organitzada per 
l'entitat Amics Col·leccionistes, i a 
més es va poder veure una exposició 
d'aquests cotxes en miniatura. Per 
poder participar i córrer en el circuit 
només calia portar un cotxe de casa 
i molts aficionats, grans i petits, es 
van animar a provar-ho.

90 jugadores de 10 equips 
diferents s’han disputat 
enguany el III Torneig Fursal 
femení celebrat el passat 1 
de juliol a la zona esportiva 
municipal. Les participants 
pertanyien a totes les 
categories, tant local com 
internacional i de les seleccions 
catalana i espanyola. Les 
campiones han estat Birrarreal, 
seguides de  Rayo Vayacaño 
i de No nos mires, únete, i 
Montse Quesada com a millor 
portera i Àlex Giró com a millor 
jugadora.

Els infants que han participat a les activitats extraescolars esportives de l'Escola 
Santa Maria de Cervelló ens van fer un tastet del que han après durant la temporada 
a l’exhibició del passat 15 de juny al Pavelló, amb karate, gimnàstica i balls.

2a Trobada 
d’escalèxtricsTorneig Futsal femení

Exhibició de les activitats extraescolars

El Pavelló Xavier Ballber de Cervelló va ser l’escenari el passat 27 
de maig del Campionat de Karate organitzat pel Kiritsu Karate 
Club amb el suport de les AMPES de l’Escola Santa Maria i de 
l’institut. Durant la tarda es van fer kates en equip, kihon en equip 
i kates en família. 

Campionat de karate-do
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El programa Juga Verd Play inclòs dins de la competició dels Jocs 
Escolars del curs 2016-17 ha distingit diversos esportistes de Cervelló 
en la quarta edició de l’acte de reconeixement que es va celebrar el 
passat 20 de juny a Molins de Rei. Els guardonats per equips han 
estat en futbol 5, el Futsal Dacor A en les categories Prebenjamí mixt 
i Benjamí, i en futbol 7, el Prebenjamí mixt de la Penya Blaugrana. 
Dins de les entitats que han donat més suport al programa gràcies 
a la implicació dels seus tècnics ha estat reconeguda l’AMPA Escola 

Santa Maria de Cervelló. I a títol 
individual, en Jaume Alguero 
Peirot, del Futsal Dacor A 
Prebenjamí ha rebut la distinció 
en l’apartat dels tècnics que han 
donat més suport al programa 
gràcies a la seva participació 
activa, efectiva i constant.

El Juga Verd Play
premia esportistes locals



El cap de setmana del 3 i 4 de juny el 
Club Futsal va celebrar la Trobada de 
futbol sala base en la seva 19a edició, 
amb la participació de 21 equips i més de 
220 esportistes i entrenadors de clubs 
de diversos municipis. Els amfitrions van 
aconseguir la victòria en les categories 
aleví, infantil i juvenil,  destacant a nivell 
individual Juanjo Villegas, Xavier Ares i 
Joan Pitarque. D’altra banda, per tancar 
la temporada van celebrar un sopar el 
passat 10 de juny amb l’assistència 

El Futsal celebra el final de temporada

El passat 4 de juny es va 
celebrar el I Torneig Amistós 
Vila de Cervelló  obert a 
qualsevol persona aficionada 
als escacs federat o no. Van 
participar 38 jugadors d’entre 
8 i 88 anys de diverses 
poblacions del voltant. Els 
jugadors de Cervelló van fer 
un bon paper i tres d’ells van 
quedar classificats en primera 
posició en les seves categories:  
l’Hugo González, el Jordi 
Garrido i el Manuel Duran.

Torneig d'escacs
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d’unes 300 persones a l’Ateneu. A 
més, del 3 al 14 de juliol celebraran la 
tradicional Copa Futsal amb importants 
premis per als participants.

El més petits de la Penya Blaugrana 
de Cervelló, l’equip dels Prebenjamins, 
ha estat campió de lliga d’aquesta 
temporada. Els nens, acompanyats 
de  les seves famílies i el cos tècnic 
i directiu del club, amb l'entrenador 
Àlex Díaz, van ser rebuts el passat 21 
de juny a l’Ajuntament per l’alcalde, 
José Ignacio Aparicio, i la regidora 
d’Esports, Montse Canas.

L'equip Benjamí va guanyar també l'1 
de juliol la seva lliga, en imposar-se 
al torneig de Penyes, on s'enfornten 
els quatre equips millor classificats al 
llarg de l'any.

Els petits de la 
Penya, campions!

La cervellonenca Rosa Maria Lucena Macías és la flamant 
campiona de Catalunya d’aire lliure de tir amb arc en la 
modalitat d’arc recte després de guanyar el campionat 
celebrat el passat 18 de juny a Olivella i havent derrotat a les 
vigents campiones. La Rosi, que competeix amb el Club de 
Rubí, també és campiona de Catalunya 3D en la modalitat de 
longbow i tercera en la corresponent lliga. No és la única de 
la seva família que practica aquesta esport. El seu fill, l’Albert 
d’11 anys, ha estat subcampió de Catalunya en la modalitat 
de longbow i campió de la lliga catalana per menors de 14 
anys durant els últims 4 anys.  I juntament amb el seu home, 
l’Albert Borrull, tots tres encapçalen la primera posició de la 
lliga boehunter catalana. El 15 de juliol, la Rosi participarà 
al campionat nacional a Burgos, on competirà amb l’actual 
campiona del món per aconseguir l’or.

Una cervellonenca, 
campiona de tir amb arc



Cristina
Martínez

Als municipis, el que 
importa són les persones

Just fa dos anys que vam guanyar les 
eleccions municipals i, des del primer 
minut, ens vam posar a dialogar i a 
treballar amb tots els partits polítics que 
havien tret representació i formarien 
part del nou Consistori, amb la finalitat 
de fer un govern plural, fort i estable, 
però amb un objectiu principal: treballar 
per Cervelló.
Només hi havia una excepció amb qui no 
pactar, amb la persona que havia estat 
Alcalde fins aquell moment, i així li vam 
fer saber directament. Va ser el nostre 
compromís durant la campanya electoral 
a causa de la mala gestió que, al nostre 
entendre, va desenvolupar en l’anterior 
mandat.
Finalment les negociacions de govern es 
van tancar amb Cervelló ahora si se puede 
i amb el suport de Ciutadans (en aquell 
moment liderat pel Sr. Eneko Nicolás) 
per a la investidura de José Ignacio 
Aparicio com Alcalde. Primer vam parlar 
amb ERC però les negociacions es van 
refredar en el moment que van demanar 
l’alcaldia durant els 4 anys, a la qual cosa 
ens vam negar donat que nosaltres vam 
ser el partit més votat amb diferència. El 
poble havia escollit.
Han estat dos anys de molta feina, 
on hem treballat projectes ja iniciats, 
de nous i de futur. Fins ara ho hem 
fet sent minoria en el govern, fruit de 
diàleg, participació i negociació amb els 
diferents grups municipals. Alguns han 
donat suport perquè han cregut que 
era bo per Cervelló, independentment 
si formaven part o no del govern. És per 
això que recentment s’han incorporat 
dos regidors nous a l’equip de govern, 
la Marian Herrera i el Jordi Civit, dues 
persones que es preocupen per Cervelló 
i que només tenen una finalitat, com 
nosaltres: millorar el poble on viuen.
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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

Isabel
Belmonte

Alta y clara 

Cervelló, ahora sí se puede, estamos 
gobernado junto a PSC estos dos últi-
mos años, llevando a cabo el proyecto 
que se aprobó en consulta ciudadana en 
junio del 2015, en esa misma consulta la 
ciudadanía votó a favor de que gober-
náramos conjuntamente. Actualmente 
se han mantenido conversaciones con 
varias fuerzas políticas y finalmente CIU 
ha mostrado su voluntad de añadirse al 
pacto de gobierno que firmamos al ini-
cio de la legislatura. Por nuestra parte, 
nuestras líneas políticas siempre han 
sido muy claras; dar el apoyo al partido 
más votado y poner a disposición de la 
ciudadanía la democracia mediante la 
consulta ciudadana. Por lo que  Cerve-
lló, ahora sí se puede, vuelve a poner a 
disposición de la ciudadanía una nueva 
consulta, que como siempre, para no-
sotras es muy importante y vinculante. 
Tenemos claro que nuestro papel es ser 
portavoces de la ciudadanía y que no 
gobernamos por intereses propios ni 
a espaldas de la ciudadanía. Siempre 
que sea necesario sacaremos las urnas 
a las calles para que la ciudadanía pue-
da decidir en los temas importantes de 
nuestro municipio. Por eso realizare-
mos una charla informativa el próximo 
día 24 de Julio a las 19h en la plaza de la 
Biblioteca, para explicar cómo quedará 
conformado el nuevo equipo de gobier-
no, proyectos, etc… También queremos 
hacer un llamamiento a toda la ciuda-
danía para que participe democrática-
mente en esta nueva consulta que rea-
lizaremos el 26 de Julio de 17 a 21h en 
la Plaza de la Biblioteca. La pregunta 
es sencilla: ¿Está usted a favor de que 
Cervelló, ahora sí se puede, continúe 
gobernando, con esta nueva confi-
guración de gobierno? Sea cual sea el 
resultado seguiremos trabajando por la 
ciudadanía. SÍ SE PUEDE!

Activitats d’estiu
Enguany l’Ajuntament de Cervelló 
dóna suport als infants empadronats 
al municipi que assisteixen als casals 
d’estiu organitzats per les diferents 
entitats col·laborant amb un ajuda 
de 9 euros per participant i setmana. 
El consistori col·labora també amb 
la cessió deLs espais dels centres 
educatius, culturals i esportius per al 
desenvolupament dels casals.
- Casal de futbol sala organitzat
 pel Futsal
 Al juliol: del 26 de juny al 28 de juliol
 Al setembre: de 28 d’agost 
 Escola Santa Maria de Cervelló

- Campus de gimnàstica
 Del 3 al 14 de juliol
 Escola Santa Maria de Cervelló

- Casal d’estiu de l’esplai el Raconet
 Del 22 de juny al 4 d’agost
 Escola Nova

- Casal Esportiu de Ceraqua
 Del 26 de juny al 4 d’agost
 Al setembre: del 28 d’agost
 al 8 de setembre

Horari d’estiu de la 
Biblioteca:
Del 24 de juny al 9 de setembre
(tancat dissabtes)
Al mes de juliol: divendres de 10 a 14 
hores (tardes tancat)

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.



El extraño juego de poder 
del PSC en Cervelló

Ciutadans Cervelló nunca apoyará a 
un gobierno cuya intención es dividir 
a los ciudadanos e intercambiar sillas 
y puestos por conservar el poder. 
Hace apenas un mes, el PSC decidió 
prescindir del apoyo de Ciutadans y 
pactar con los separatistas del PDCAT, 
Unió y Podemos. Una situación extraña, 
y cuanto menos paradójica. 
Rompimos el acuerdo de gobierno 
porque el PSC decidió adherir el 
municipio al Pacto Nacional por el 
Referédum, algo que días después, fue 
rechazado por el Consejo Comarcal del 
Baix Llobregat. De hecho, una de las 
concejales del PSC, mientras votaba a 
favor de esa adhesión en Cervelló, votó a 
favor de salirse del Pacto Nacional por el 
Referéndum en el Consejo Comarcal de 
Baix. Falta de criterio o falta de sentido 
común, lo cierto es que los vaivenes del 
PSC son francamente preocupantes. 
Podemos ha entrado a formar parte 
del juego del PSC, de la mano de un 
partido al que no han parado de criticar 
por su mala gestión en Cervelló: el 
PDCAT. Extrañas alianzas y pactos 
políticos, a cambio de sillas. Una vez 
más, Podemos entra en la dinámica de 
la vieja política. 
Cervelló queda en manos de un 
gobierno irreal e interesado, basado en 
un extraño juego de poder. Ciutadans 
siempre se ha mantenido firme en 
sus propuestas, programa y valores. 
Seguiremos trabajando en la oposición 
por y para todos los vecinos de Cervelló, 
marcando la agenda de propuestas 
sociales y económicas que mejoren la 
vida de los vecinos. Hemos impulsado 
y conseguido muchas mejoras; pero 
todavía queda mucho por hacer. 
Y desde Ciutadans, seguiremos 
trabajando como el primer día.      

Luis
Díaz
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Ball de cadires al govern

El PSC i l’alcalde José Ignacio Aparicio 
es mouen segons bufa el vent. Aquests 
dos darrers anys han estat governant 
amb Cervelló Ara Sí Que Es Pot i el 
suport de Ciutadans. Amb Ciutadans 
van aprovar els primers pressupostos i 
amb Ciutadans han vetat mesures com 
l’entrada a l’Associació de Municipis per 
la Independència o ens han perseguit 
per penjar estelades als nostres fanals 
electorals, cosa totalment legal.

Des del darrer Ple municipal, però, 
sembla que tot això ha canviat. Ara 
l’alcalde José Ignacio Aparicio ha 
incorporat al govern el nou regidor de 
PDeCat, Jordi Civit, i la ex-Unió, Marian 
Herrero. El vent bufa cap a la direcció 
oposada i el govern gira 180 graus, 
però no sembla que a ningú li preocupi 
fer el ridícul. Després de passar 4 anys 
a l’oposició criticant tot el que feia el 
govern de l’ex-alcalde Jesús Arévalo, 
ara pacta amb el número 2 i 3 de la 
seva candidatura, un d’ells ex-regidor 
d’Educació. Després de defensar un 
pacte d’esquerres amb Cervelló Ara Sí 
Que Es Pot, ara afegeixen PDeCat al 
govern. Després de passar aquests dos 
darrers anys tontejant amb Ciutadans, 
ara pacten amb el PDeCat. 

Com es poden oblidar tan ràpid 
que abans eren anti-Arévalo i anti-
independentistes? Ara sembla que són 
pro-referèndum? No hi ha ideologia ni 
valors, només busquen assegurar la 
cadira.

Si algú té algun dubte nosaltres som 
clars. La gent de Cervelló ens trobarà 
allà on sempre hem estat: a l’esquerra i 
treballant per Cervelló i per la República 
catalana!

Albert
Racaj

Treballar per Cervelló
Permeteu-me que aprofitant aquest 
mitjà, em presenti com a nou regidor 
d’aquest Ajuntament i com a membre 
del Grup Municipal del Partit Demòcra-
ta, PDeCAT a Cervelló.
Visc a la Urbanització Puigmontmany, 
cervellonenc des de l’any 1998, soc ca-
sat i tinc dos fills.
Professionalment soc delegat de varies 
empreses, totes elles vinculades al ram 
del serveis de l’Hostaleria, i d’una altra, 
relacionada amb activitats de lleure, al 
magnífic entorn natural de Cervelló, des 
de l’any 2005.
Al Consistori ocupo la regidoria de Pro-
moció Econòmica, Ocupació, Comerç, 
Consum i Indústria des del mes de juny 
de 2017.
El Partit Demòcrata i jo mateix hem 
entrat a govern per proporcionar esta-
bilitat en benefici de tota la ciutadania, 
tot garantint que els projectes en curs 
siguin realitzats pensant en el màxim 
benefici del poble. 
Garantir l’exercici de la democràcia 
quan sigui necessari i facilitar la veu dels 
ciutadans, focalitzant totes les acciones 
a les persones, al poble i al país.
Reiterem la nostra voluntat de treba-
llar pel poble que estimem, motivant i 
fent créixer tot l’entramat comercial, 
creant equips de treball, donant noves 
idees a les fires de comerç, actualitzant 
vies comercials, difonent per altres mit-
jans la comunicació d'activitats al poble 
i, sobretot, fer estimar Cervelló a tots 
aquells que encara no el senten total-
ment  seu. 
Tenim molta feina a fer i em comprome-
to a fer-la.
Aprofito l’avinentesa per recordar-vos 
les properes activitats de l’àrea, com 
són el Cervetapes i Shopping Night, al 
mes de juliol, i la Festa Major, del 28 
de juliol al 3 d'agost.
Bon estiu!

Jordi
Civit




