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A les 19 h a la Sala polivalent
de l’Ateneu
· Inauguració de l’exposició dels artistes 

locals. Romandrà oberta 1, 2 i 3 d’agost 
de 12 a 14 h.

A les 21.30 h a la plaça
de l’Ajuntament
· Pregó amb Josep Mut i Benavent, 

músic i director d’orquestra de prestigi i 
reconeixement internacional. I després, 
actuació del grup musical Fireflies.

A les 11 h al Parc de la Timba
· Inauguració Parc de la Timba amb jocs i 

tallers infantils

A les 12 h al Parc de la Timba
· Actuació “Jove Coral Diana”

A les 13 h al Parc de la Timba
· Festa de l’escuma

A les 18 h a Cal Badia (c. Major, 93) 
· Inauguració de l’exposició del Grup de 

Recerca “Les Sales de Ball i Centres
 Recreatius - Teatre i cinema a Cervelló”

A les 19 h al Parc de la Timba
· Els Contes per Festa Major,
 s’expliquen molt millor!

A les 21 h al carrer Major 
· Sopar de germanor
 Reserva de taules a l’Ateneu del 15 al 29 

de juliol. S’ha de deixar un dipòsit de 10€ 
per una taula i 8 cadires, que es retornarà 
una vegada finalitzat el sopar.

A les 22.30 h a l’escenari central 
· Ball amb l’orquestra Magnum

A les 23 h al carrer Joventut 
· Disco House Session
 a càrrec de Ràdio Cervelló

A les 10 h al Camp de futbol mpal.
· Partit de Festa Major Memorial Xavier 

Ballber

A les 11.30 h al carrer de
Joaquim Mensa 
· Concentració i exposició de motos 

“Custom”

A les 12 h al Camp de futbol mpal. 
· Botifarrada

A les 12.30 h a l’avinguda
de Catalunya 
· Concentració i exposició de motos 

“Custom”

A les 19.30 h al carrer de
Joaquim Mensa 
· Kids Party Show

A la pista de la zona
esportiva municipal 
· NIT DE GALA

 A les 22 hores
 Concert amb l’orquestra Parfills

 A les 23 hores
 Exhibició de Ball a càrrec de “Bailes 

Marcos y Antonia”

 A les 23.30 hores
 Ball de gala

Reserva de taules a l’Ateneu del 15 al 29 de juliol.

A les 23 h a l’escenari
central del carrer Major
· Disco Party Beach

A les 12 h a l’Església Sant Esteve
· Missa solemne en honor a Sant Esteve 

amb la participació de la Coral Diana.

A les 18.30 h a les carpes
al costat de l’escenari central
· Concurs de truites amb la col·laboració de 

l’Associació de Dones de Cervelló

A les 19.30 h a l’escenari
central del carrer Major
· Havaneres amb el grup Llops de Mar

A les 22 h a la plaça
de l’Ajuntament
· Espectacle piromusical

A les 22.30 h a l’escenari central
del carrer Major
· Ball amb Remember Music Show

31de juliol

1d’agost

3d’agost

2d’agost
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agenda

Festa Major
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Cervelló...
¡tantas cosas por hacer!

Es importante 
trabajar 

todos juntos 
con muchas 

ganas, con 
honestidad 

y con 
transparencia 
para mejorar 

la calidad 
de vida de 

nuestro pueblo

Cervelló...
tantes coses per fer!

a
alcalde

josé 
ignacio 
aparicio

És important treballar tots junts,
amb moltes ganes, amb honestedat i 
amb transparència per millorar la 
qualitat de vida del nostre poble.

Iniciamos una nueva etapa con mucha ilusión y ganas de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. 
Las pasadas elecciones locales han dejado un panorama municipal muy diferente. La gran mayoría del 
consistorio son personas nuevas, tenemos tres grupos municipales también nuevos y, seguro que, con 
las propuestas de todos juntos, daremos respuesta a los principales problemas del municipio.
Ahora toca ordenar y adecuar el trabajo interno para conseguir una administración más eficaz y 
transparente. Tenemos la ayuda de grandes profesionales que están al servicio de la ciudadanía y que 
tienen muy buena predisposición para mejorar las cosas.
Por otro lado, hemos empezado a trabajar en temas que nos tienen que llevar a una nueva etapa en 
Cervelló. Porque no podemos dejar de avanzar y de trabajar por el pueblo: la limpieza, el mantenimiento 
de calles, parques y jardines, las franjas de protección contra incendios, los centros educativos y los 
equipamientos municipales, nuestros comercios e industrias... y, sobre todo, las personas y las entidades, 
que son las que dan vida en Cervelló.
Queremos hacer realidad muchas propuestas y buscaremos respuestas dentro de nuestras posibilidades 
para ayudar a todo el mundo. No lo haremos en dos días, pero ya hemos empezado a trabajar, y para 
ello contamos con todos vosotros. Antes disfrutaremos, como cada año, de nuestra Fiesta Mayor. Un 
espacio de encuentro, unos días de alegría y participación. Momentos y actividades para vivirlos con la 
familia y con las amistades.
Buena Fiesta Mayor y muy buen verano.

Iniciem una nova etapa amb molta il·lusió i ganes de millorar la 
qualitat de vida del nostre poble. Les passades eleccions locals ens 
han deixat un panorama municipal ben diferent. La gran majoria 
de regidors del consistori han entrat per primera vegada, tenim 
tres grups municipals nous i, segur que, amb les propostes de tots 
junts, donarem resposta als principals problemes del municipi.
Ara toca ordenar i adequar el treball intern per aconseguir una 
administració més eficaç i transparent. Tenim l’ajuda de grans 
professionals que estan al servei de la ciutadania i que tenen molt 
bona predisposició per millorar les coses.
Per altra banda hem començat a treballar en temes que ens han 
de portar a un nou Cervelló. Perquè no podem deixar d’avançar i 
de treballar pel poble: la neteja, el manteniment de carrers, parcs 
i jardins, les franges de protecció contra incendis, els centres 
educatius i els equipaments municipals, els nostres comerços i 
indústries... i, sobretot, les persones i les entitats, que són les que 
donen vida a Cervelló.
Volem fer realitat moltes propostes i cercarem respostes dins les 
nostres possibilitats per ajudar a tothom. No ho farem en dos dies, 
però ja ens hem posat, i per això comptem amb tots vosaltres.
Abans, però, gaudirem, com cada any, de la nostra Festa Major. Un 
espai de trobada, uns dies per a l’alegria i la participació. Moments 
i activitats per a viure’ls amb la família i amb les amistats.
Bona Festa Major i molt bon estiu.



nou govern

A les eleccions municipals
van votar el 57,57% de les 6.781 

persones censades a tot el municipi

Els 13 nous 
regidors i 

regidores electes

El Ple nomena José Ignacio 
Aparicio nou alcalde de Cervelló

El nou consistori de Cervelló 2015-2019
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José Ignacio Aparicio

Josep Ramon Mut

Marian Herrera

Carlos Pérez

Irina Moreno

Cristina Martínez

Òscar Vendrell

Eneko Nicolás

Juan Santiago

Jesús Arévalo

Montse Canas

Albert Racaj

Isabel Belmonte

M’ESTIMO CERVELLÓ-PSC CP

ERC-AM

CiU

M’ESTIMO CERVELLÓ-PSC CP

ERC-AM

M’ESTIMO CERVELLÓ-PSC CP

ERC-AM

CIUTADANS

M’ESTIMO CERVELLÓ-PSC CP

CiU

M’ESTIMO CERVELLÓ-PSC CP

ERC-AM

CERVELLÓ AHORA SÍ SE PUEDE

ng

L’alcalde va 
comptar amb 

els 7 vots 
necessaris 

dels regidors 
del PSC, C’s 
i Cervelló 

ara sí es pot 
per accedir a 

l’alcaldia.

El 13 de juny, a les 12 hores, es va 
celebrar el Ple de constitució del 
nou consistori sorgit de les eleccions 
municipals del 24 de maig
El PSC manté el número de regidors, 
cinc, mentre ERC passa d’un, que va 
aconseguir l’any 2011, a quatre. CiU, que 
governava fins ara, perd dos regidors. 
Apareixen com a noves formacions a 
l’Ajuntament C’s i Cervelló ara sí es pot, 
amb un regidor cadascú.
No han aconseguit el número de vots 
suficient per entrar al consistori ICV-
EUiA-ME-E, el PP ni la coalició Millor 
Cervelló.



Resultats Eleccions Municipals 2015
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nova organit z ació
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L’aigua va arrossegar un cotxe amb les 
intenses pluges del passat 14 de juny. 
Afortunadament no va haver-hi desgràcies 
personals. Cal ressaltar la professionalitat de 
policia, mossos, bombers i SEM.

La nit de Sant Joan es va produir un 
incendi a Granja Garcia. Els bombers 

el van apagar ràpidament i no va 
afectar ni a cases ni a persones.

Un any més, la Flama del Canigó va ser portada per un 
bon grup de corredors des d’Esplugues. Els corredors 
van portar la flama tot passant per Sant Just Desvern, 
Sant Feliu i Molins de Rei fins a la Rambla Josep 
Tarradellas, on es va llegir un manifest.

L’alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, i l’alcalde de 
Cervelló, José Ignacio Aparicio han fet una primera 
reunió per treballar temes comuns, com el transport 
públic, o la col·laboració entre diferents departaments 
dels dos Ajuntaments.

Aquí tenim 
un resum 
fotogràfic

d’alguns fets 
que hem viscut 
amb intensitat 

aquests dos 
darrers mesos. 
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Aquest mes de juliol hem pogut gaudir en un indret 
excepcional, l’església de Santa Maria, dels concerts 

d’estiu organitzats per l’entitat Segle Nou.

Molt bon ambient a l’intercanvi entre joves estudiants 
de Cervelló i Saint-Martin-le-Beau. La comissió de 
l’agermanament, l’institut i els pares i mares voluntàries 
han fet d’aquesta visita un esdeveniment entranyable.

El 28 de juny, la Jove Coral Diana ens va oferir un 
concert, amb els seus companys Ad Libitum d’El Prat, 
amb un repertori modern i clàssic alhora.

El Xou, del Casal 
dels Avis, que es 
va celebrar a La 

Braseria, amb un 
bon sopar, va 

ser un èxit de 
participació i 
d’actuacions, 
com sempre. 

Perquè són
gent gran

molt activa.

Les activitats de grans 
i petits, de l’Ajuntament 

i de les entitats fan de 
Cervelló un poble més 

viu i més amable.

La Policia Local ensenya educació viària als diferents Casals i 
Campus del poble tot circulant pels carrers del poble.
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Els petits dels tallers d’El Teatrí 
es van convertir en grans actors 
en la cloenda del curs.

Una nova promoció del nostre 
Institut. Els estudiants van celebrar 
la seva graduació abans del sopar
i la festa de fi de curs.

L’Aula de Música de Cervelló va fer la cloenda del seu 
curs a l’Ateneu, i els futus músics van mostrar les seves 

habilitats davant familiars, amics i veïns.

El projecte socioeducatiu La Nau va 
celebrar el seu fi de curs a La Masia. 
Tothom va tenir el seu diploma.

a ctualitatCervelló

Les entitats i els centres 
educatius són referents 

en aquestes dates per les 
seves cloendes i finals de 

temporada.



Gran cloenda de les activitats extraescolars de
Gimnàstica Artística i karate de l’escola Santa Maria.

Magnífica organització del torneig de final 
de temporada de la Penya Blaugrana de 

Cervelló. El millor premi és poder participar.

L’equip de veterans del CD Cervelló van 
guanyar la lliga en un partit emocionant 
fins a la primera part. Després va ser un 
passeig pels nostres jugadors que van 
acabar amb un festival de gols.

cervelló informació 9 ac tualitat

L’equip cadet-juvenil femení del Futsal ha aconseguit 
enguany l’apreciat títol de lliga. Felicitats, campiones!

L’handbol benjamí de l’Escola Nova va guanyar la seva lliga 
del Consell Escolar i un premi especial Juga Verd Play pels 
seus valors davant l’esport i els equips contraris. Tot un 
exemple dels més petits cap als més grans.

Moltes felicitats a la Sílvia Elvira, la nostra 
campiona d’Espanya de paracanoe KL3 200 
metres i tota la sort del món pel Campionat del 
Món d’aigües tranquil·les que disputarà a Milà els 
propers 19 i 21 d’agost.



Primer de tot, volem agrair als 1.162 
votants que van dipositar la seva 
confiança en el grup municipal M’estimo 
Cervelló PSC-CP el passat 24 de maig de 
2015, en les eleccions municipals. Han 
sigut molts mesos de treball i esforç que 
tots els companys i companyes del partit 
hem dipositat només amb una única 
intenció, aconseguir un govern que es 
preocupi pel poble i per la seva gent, a 
tots ells, gràcies de tot cor.
I ara toca demostrar tot allò que tant 
hem reiterat, fer un govern que treballi 
amb transparència, honestedat, il·lusió 
i comunicació. Per nosaltres és molt 
important tenir informats a tots els 
veïns i veïnes d’allò que passa en el seu 
municipi i que puguin participar i decidir 
en els projectes més rellevants del poble. 
I com no podia ser d’un altre manera, 
volem treballar conjuntament amb la 
resta de grups municipals, i per això  hem 
obert les sessions de Junta de Govern 
Local per tal que puguin participar i 
també se’ls ha explicat personalment 
els temes tractats ens els dos Plens que 
s’han realitzat. Estem convençuts que 
tots plegats aconseguirem el Cervelló 
que volem.
Hem de millorar moltes coses, no ho 
podrem fer en dos dies, però treballarem 
amb totes les nostres forces per 
aconseguir el Cervelló amb el que 
sempre hem somniat.
Tot just acabem de començar i hi ha 
molta feina a fer, però què millor inici 
que organitzar la Festa Major del nostre 
poble. Són dies per gaudir de la família, 
dels amics, de les entitats del poble, dels 
veïns, dels espais màgics que tenim, 
així que només queda desitjar-vos una 
BONA FESTA MAJOR!

Primer de tot moltíssimes gràcies als 
878 veïns i veïnes de Cervelló que ens 
vau votar a les passades eleccions locals 
i que han permès que en Josep Ramon 
Mut, l’Òscar Vendrell, l’Albert Racaj i la 
Irina Moreno siguem els vostres repre-
sentants a l’Ajuntament. Heu de saber 
que estem a la vostra disposició per 
qualsevol cosa. Podeu contactar amb 
nosaltres pels canals de comunicació 
d’Esquerra Cervelló que ja coneixeu 
i també ens podeu escriure al correu 
electrònic cervello@esquerra.org.
Nosaltres ja hem començat a treballar 
de valent, al primer ple vam presen-
tar la moció per entrar a l’Associació 
de Municipis per la Independència 
tal i com diferents partits ens havíem 
compromès amb l’ANC Cervelló durant 
la campanya electoral. Els resultats 
van ser 6 vots en contra (PSC + C’s), 5 
vots a favor (ERC + Podemos) i 2 abs-
tencions (CiU). Per tant la moció no es 
va aprovar perquè els dos regidors del 
grup municipal de CiU no van complir el 
compromís signat.
PSC per la seva banda va seguir el pac-
te firmat amb Ciutadans que, entre 
d’altres coses, diu que no donarien su-
port a l’AMI i aposta per no deixar que 
l’espai públic del poble sigui utilitzat 
per actes polítics ni independentistes.
Nosaltres continuarem treballant per 
un Ajuntament al servei del país per-
què treballar per la independència és 
treballar per fer un Cervelló més just, 
encara que tinguem un Ajuntament al 
servei de Ciutadans (C’s).
I no volíem acabar aquest article sense 
desitjar-vos que passeu una molt bona 
Festa Major i unes bones vacances 
d’estiu!

tp
tribuna
política

Informació 
dels grups 

municipals
de Cervelló

Treballant pel nou 
Cervelló

Treballar pel nostre poble i 
pels nostres veïns

Cristina
Martínez Rodríguez

Josep Ramon
Mut i Bosque

Ràdio 
Cervelló

25 anys al teu costat
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Aquests últims quatre anys (2011-2015) 
he tingut l’honor de ser el vostre Alcal-
de. Una legislatura molt complicada, 
donada la situació econòmica i social, 
però alhora apassionant. I de la que em 
sento molt satisfet, donat que s’han 
aconseguit molts reptes que teníem per 
davant, per tal de millorar el nostre po-
ble, Cervelló. 
Hem pogut portar a terme l’edifici de 
l’Escola Nova, adequar la barana del 
pont del Torrent Fondo, la pavimen-
tació de la Resclosa, les reformes a 
l’Escola Bressol, Escola Santa Maria i 
Institut, la nova Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, els ascensors per a la Ràdio 
municipal i per a l’Ateneu, adequar el 
Parc de la Timba, les reformes a l’Es-
glésia Santa Maria i a l’Església Sant 
Esteve, així com l’enllumenat i l’apar-
cament al nostre Castell, reformar 
els parcs infantils de la plaça Onze 
de Setembre i de la Timba, el Club de 
Can Guitart, habilitar aparcaments al 
Torrent Fondo o la pavimentació de 
l’aparcament a Frederic Soler i Pitarra, 
asfaltar el camí de comunicació a les 
urbanitzacions Santa Rosa i el Mirador 
i tantes d’altres coses. Però no tot ha 
estat obra feta, sinó que varem acon-
seguir tapar el forat que ens varem 
trobar de 4M€ en negatiu o, per exem-
ple, la contractació de 32 persones en 
situació d’atur o millorar els serveis so-
cials, eliminant la llista d’espera. 
Ara ja, després de deixar les responsabi-
litats com a alcalde, la meva companya 
regidora, Marian Herrera, i jo mateix, 
treballarem des de l’oposició per tal que 
els projectes que s’han de continuar, 
com per exemple d’Institut, siguin una 
realitat i tinguem el poble que tots els 
cervellonins i cervellonines mereixen. 
Que tingueu un bon estiu i que gaudiu de 
la Festa Major de Cervelló !!!

Apreciados ciudadanos de Cervelló,
Es para nosotros un honor poder dirigir-
nos a nuestros vecinos mediante estas 
líneas. El motivo por el que podemos 
hacerlo es porque desde el día 13 de 
junio Cervelló cuenta con el regidor de 
Ciutadans Eneko Nicolás. Nuestro gru-
po municipal no ha entrado en el equipo 
de gobierno pero si dio apoyo al grupo 
formado por el PSC y Podemos para que 
el socialista José Ignacio Aparicio fuera 
investido alcalde. Varios fueron los mo-
tivos que nos llevaron a ello: primero, 
porque fue la lista más votada y para 
nuestra formación es de sentido de-
mocrático respetar lo que los ciudada-
nos han elegido en las urnas. Segundo, 
porque el acuerdo firmado por el PSC 
garantiza parte de nuestro programa. 
Tercero, porque con ese pacto se com-
promete a respetar la legitimidad cons-
titucional. Respetar la Constitución que 
recoge nuestros derechos y libertades 
es uno de nuestros principios. Algunos 
han olvidado que son representantes en 
ayuntamientos y en la Generalitat gra-
cias a esta.
Cabe destacar que C’s no gobernará pero 
hará pactos puntuales con el equipo de 
Gobierno para que las medidas que se 
adopten se puedan llevar a cabo siempre 
que sean beneficiosas para el conjunto 
de ciudadanos de Cervelló.
No queremos terminar sin dar las gracias 
a todos los que depositaron su confianza 
en nosotros. Aquellos que no nos vota-
ron deben saber que trabajaremos para 
cada uno de nuestros vecinos, sea cual 
sea su ideología, miraremos siempre por 
el bien común.
Queremos desearos una buena fiesta 
mayor y un feliz verano.

Gràcies a les 345 persones que ens van 
donar la seva confiança el 24 de Maig, 
vam aconseguir una representant a 
l’ajuntament amb la qual canviarem la 
manera de fer política a Cervelló. El canvi 
que, Cervelló, ara sí es pot, ofereix és ac-
tuar mitjançant la participació ciutadana 
a partir de les necessitats dels ciutadans 
i ciutadanes. Qualsevol decisió que ne-
cessiti de consulta popular, es realitzarà 
a través d’assemblees de portes obertes.
A CSP, ens organitzem transversalment, 
sense cap tipus de jerarquia. A més, 
qualsevol persona pot assistir a les nos-
tres reunions tots els dilluns a les 19 h. a 
l’Ateneu de Cervelló i participar. Treba-
llem dia a dia amb compromís i trans-
parència, ho demostrem complint amb 
el nostre programa del qual podem dir a 
dia d’avui que ho estem complint.
Gracias  a las 345 personas que nos die-
ron su confianza el 24 de Mayo,  conse-
guimos una representante en el ayun-
tamiento con la que cambiaremos la 
manera de hacer política en Cervelló. El 
cambio que, Cervelló, ahora sí se puede, 
ofrece es actuar mediante la participa-
ción ciudadana a partir de las necesi-
dades de los ciudadanos y ciudadanas.  
Cualquier decisión que necesite de una 
consulta popular, se realizará a través de 
asambleas de puertas abiertas.
En CSP, nos organizamos trasversalmen-
te, sin ningún tipo de jerarquía. Además, 
cualquier persona puede asistir a nues-
tras reuniones todos los lunes a las 19 
h. en  el Ateneu de Cervelló y participar. 
Trabajamos día a día con compromiso y 
transparencia, lo demostramos cum-
pliendo con nuestro programa del cual 
podemos decir a día de hoy que lo esta-
mos cumpliendo. 

Nuestro compromiso con los 
ciudadanos de Cervelló

Cervelló Ara sí es pot,
també al govern

Isabel
Belmonte Fernández

Jesús
Arévalo i Bravo

Eneko
Nicolás Hernández
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