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2 de desembre
A les 19 hores a la Sala Plens Ajuntament
· Xerrada-taller
 “El viatge de primària a secundària”

A les 19 hores a la Sala polivalent biblioteca
· Tertúlia literària amb Raúl Montilla

3 de desembre
A les 9.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament
· 6a Trobada Empresarial 
A les 17.30 hores a la Sala polivalent biblioteca
· L’hora del conte amb Mon Mas

4 de desembre
A les 18.30 hores a la Sala polivalent biblioteca
· Xerrada sobre oficis a càrrec de Joan Ponsà

9 de desembre
A les 18.30 hores a l’Ateneu
· Xerrada “Hàbits saludables per a la prevenció 
de l’obesitat i la diabetis” amb motiu per la 
Marató de TV3

A les 19.30 hores a la Sala Plens Ajuntament
· Teatre-fòrum “Són coses de nens”

11 de desembre
A les 18.30 hores a la Sala polivalent biblioteca i sala 
polivalent gran de l’Ateneu
· Festa dels Superlectors amb Moi Aznar

12 de desembre
A les 21.30 hores a la Sala gran de l’Ateneu
· Obra de teatre de la Calaixera
 “Don Mendo: la venganza!”

13 de desembre
A les 9.30 hores 
· Caminada per la Marató de TV3 
A partir de les 10 hores a la Rambla Josep Tarradellas
· Fira de Nadal
A les 18 hores a la Sala gran de l’Ateneu
· Obra de teatre de la Calaixera
 “Don Mendo: la venganza!”

15 de desembre
A les 18.30 hors a la Sala polivalent biblioteca 
· 9è aniversari de la biblioteca
· Xerrada sobre el teatre a Cervelló

16 de desembre
A les 18 hores a la Sala polivalent biblioteca
· Xerrada “El plaer de jugar”
 a càrrec de Mireia Capdevila

19 de desembre
A les 18 hores a la plaça de l’Ajuntament
· Arribada del Pare Noel

20 de desembre
A les 9 hores a la plaça de la biblioteca
· Trobada de col·leccionistes de plaques
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Cervelló...
¡gente activa!

Necesitamos el 
compromiso 

de toda la 
población 

para llevar 
a cabo los 

grandes 
proyectos que  

mejorarán 
Cervelló.

Cervelló...
gent activa!

a
alcalde

josé 
ignacio 
aparicio

Necessitem el compromís de tota la 
població per portar a terme els grans 
projectes que milloraran Cervelló

En Cervelló tenemos mucha suerte. Una suerte que es fruto del esfuerzo y la dedicación de muchas 
personas que trabajamos para dar vida a este pueblo. Son tantas las actividades que se hacen desde 
los colegios, desde las entidades, desde el Ayuntamiento... y tanta la gente que participa activamente, 
desde la Biblioteca al camp de futbol y desde el Ateneu al polideportivo tenemos un pueblo con un 
corazón que late con intensidad. Pero tenemos que ser ambiciosos y trabajar más duro para conseguir 
solucionar problemas, para buscar recursos que nos ayuden a mejorar los equipamientos, las calles y 
los servicios. Por eso ya hemos hablado con el Área Metropolitana de Barcelona, con la Diputación y 
con el Consell Comarcal para iniciar proyectos relacionados con los parques, con la movilidad sostenible 
y segura, con la mejora del patrimonio, con los arreglos de suministros a las urbanizaciones o con la 
organización municipal para dar un mejor servicio a la ciudadanía, con una web más transparente e 
informativa, etc. Algunas cosas se harán en pocos meses, otras formarán parte del proyecto de futuro 
de nuestro pueblo, pero es importante destacar el compromiso que debemos tener los grupos políticos, 
empresarios y comerciantes, entidades y trabajadores, para mantener las cosas que funcionan, mejorar 
las que no nos gusten y diseñar nuestro futuro inmediato con proyectos como el nuevo instituto, un gran 
pacto ciudadano por el civismo o el gran parque metropolitano que queremos hacer desde la Timba 
hasta la variante.
Una buena actitud es el primer paso hacia un Cervelló mejor.

Tenim a Cervelló una gran sort. Una sort que és fruit de l’esforç i la 
dedicació de moltes persones que treballen per donar vida a aquest 
poble. Són tantes les activitats que es fan des de les escoles, des 
de les entitats, des de l’Ajuntament... i tanta la gent que participa 
activament, des de la biblioteca al camp de futbol i des de l’Ateneu 
al pavelló tenim un poble amb un cor que batega amb intensitat.
Però hem de ser ambiciosos, i treballar més dur per aconseguir 
solucionar problemes, per cercar recursos que ens ajudin a millorar 
els equipaments, els carrers i els serveis. Per això ja hem parlat 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la Diputació i amb el 
Consell Comarcal per iniciar projectes relacionats amb parcs, amb 
la mobilitat sostenible i segura, amb la millora del patrimoni,  amb 
l’arranjament de subministraments a les urbanitzacions o amb 
l’organització municipal per donar uns millors serveis a la ciutadania, 
amb una web més transparent i informativa. Algunes coses es faran 
en pocs mesos, altres formaran part del projecte de futur del nostre 
poble, però és important destacar el compromís que hem de tenir, 
grups polítics, empresaris i comerciants, entitats i treballadors, per 
mantenir les coses que funcionen, millorar les que no ens agraden 
i dissenyar el nostre futur immediat amb projectes com el nou 
institut, un gran pacte ciutadà pel civisme o el gran parc metropolità 
que volem fer des de la Timba fins a la variant.
Una  bona actitud és el primer pas cap a un Cervelló millor.



A l’avantprojecte del parc s’estudiarà la 
recuperació de l’aigua a la riera de Cervelló.

L’Ajuntament va aprovar en el ple d’octubre la 
modificació de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que haurà de regir per a l’exercici de 
2016. La modificació afecta a les ordenances que 
regulen l’IBI urbana, que aplicarà un tipus impositiu 
del 0,998%, de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana i  l’impost sobre 
activitats econòmiques. L’acord es va aprovar amb els 
vots a favor del PSC-M’estimo Cervelló (5), Cervelló si 

que es pot (1) i Ciutadans (1) i els vots en contra d’ERC 
(4) i CIU (1).
Les modificacions de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, tant a l’adaptació normativa corresponent, 
com a l’actualització de tipus de gravamen amb 
la finalitat de mantenir la capacitat de recaptació 
necessària que faci possible seguir mantenint, 
desenvolupar i millorar el nivell dels serveis actuals, 
a la vegada que continuar donant compliment a allò 
establert al Pla d’ajustament municipal.

Des del passat mes d’agost la població de Cervelló gaudeix del remodelat parc de la Timba, amb 
noves zones verdes, mobiliari urbà, més fonts públiques i una il·luminació més adient. Una festa 
amb animació infantil, jocs tradicionals de taula i inflables va aplegar desenes de famílies per 
donar la benvinguda a aquest zona d’esbarjo.

L’Ajuntament de Cervelló ha 
impulsat l’avantprojecte de creació 

d’un gran parc central d’una 
superfície d’unes 30 hectàrees 

entre el nucli urbà i la variant B20. 
El projecte, que compta amb el 

suport  de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, desenvoluparà diverses 

actuacions com la recuperació 
i restauració d’espais naturals, 
l’acondicionament i millora de 

diversos punts i l’habilitació de rutes 
i camins de muntanya. Es volen 

recuperar les mines, la riera i les 
fonts i fer un pont penjant entre la 

Timba i aquest nou gran parc.

Nou parc
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L’Ajuntament 
ha demanat

l’avantprojecte 
d’un gran parc 

davant de la 
Timba, amb 
financiació i 
manteniment  

de l’Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona.

La nova cara del parc de la Timba

El nou gran 
Parc de Cervelló

Ordenances fiscals: el tipus impositiu baixa de l’1%



Cervelló
guanya
Després de diverses reunions 
amb els representants dels 
propietaris dels terrenys, el 
projecte s’ha millorat:
n	 Menys habitatges.
n	 Més zona verda pública al 

costat dels equipaments 
educatius.

n	 Millor mobilitat amb una  
nova rotonda al carrer Major.

n	 Reducció de bona part de la 
zona comercial, per evitar 
una gran superfície comercial 
que podria enfonsar el nostre 
comerç de proximitat,

n	 Creació d’una zona hotelera 
que pot generar economia i 
llocs de treball a la població.

n	 Continuen les cessions 
d’equipaments per a 
l’ampliació, si cal, de l’Escola 
Nova i la construcció del nou 
Institut.

El Ple municipal va aprovar el nou 
conveni que canviarà l’ús industrial 
del sector de la Bòbila, a l’entrada del 
poble, que passarà a ser residencial.
Aquest conveni entre l’Ajuntament de 
Cervelló i els propietaris dels terrenys 
va comptar amb els vots afirmatius de 
M’estimo Cervelló-PSC, CiU, Cervelló 
ara sí es pot  i C’s, amb l’abstenció 
d’ERC i cap vot en contra.
Tots el grups polítics estan d’acord en 
que els terrenys han de ser residencials 
i que les cessions per a equipaments 
s’han de dedicar a l’ampliació de 
l’Escola Nova i la construcció de l’edifici 
de l’Institut.
Aquest nou projecte contempla les 
al·legacions més importants que es 
van fer en el seu moment pel PSC 
i ERC, i els treballs del nou disseny 
urbanístic d’aquest sector s’ha fet 
des del departament d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Cervelló.
El calendari aproximat per poder fer 

les cessions dels terrenys per a la 
construcció de l’edifici de l’Institut és:
n	 Tot just s’acaba d’aprovar 

inicialment el nou conveni. S’ha de 
fer exposició pública durant 30 dies.

n	 Gener de 2016: aprovació definitiva 
del conveni per Ple i exposició 
pública de la nova ordenació.

n	 Març de 2016: aprovació provisional 
del projecte i tramesa a la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat que 
tindrà dos mesos per resoldre.

n	 Maig de 2016: aprovació definitiva 
d’Urbanisme de la Generalitat.

n	 Juliol de 2016: conveni de cessió dels 
terrenys d’equipaments educatius 
a l’Ajuntament. S’ha de passar pel 
Registre de la propietat.

n	 Setembre de 2016: inici de la cessió 
dels terrenys de l’Ajuntament a la 
Generalitat.

A partir d’aquí, la Generalitat disposarà 
dels terrenys per poder fer l’edifici de 
l’Institut.
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La nova cara del parc de la Timba

El nou projecte de la Bòbila
El nou conveni de la Bòbila canviarà 
el sector d’industrial a residencial

El nou sector disposarà d’una gran zona verda pública 
molt a prop de l’Escola Nova i  del futur edifici de l’Institut.
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La 1a tinenta d’alcalde de l’Ajuntament, Cristina Martínez, 
ha demanat diferents línies d’ajuda a la Diputació de 
Barcelona. Josep-Ramon Mut, diputat d’Urbanisme i 
Habitatge i també regidor de l’Ajuntament va assumir 
el compromís de finançar la il·luminació exterior de 
l’església de Santa Maria. Els tècnics de l’Ajuntament i 
de la Diputació ja s’ha posat a treballar. Aquest projecte 
complementarà l’actuació feta al castell el mandat passat 
gràcies també a un ajut de la Diputació.

L’Ajuntament de Cervelló ha 
decidit no pujar les qüotes de 

l’Escola bressol municipal pel curs 
2015-2016. La pujada prevista en 

el contracte serà assumida per 
l’Ajuntament perquè no afecti a les 

famílies.

L’Ajuntament de Cervelló ha iniciat els tràmits amb la 
Diputació de Barcelona per renovar la pàgina web institucional 
per tal d’adaptar-la a les noves tendències de cerca i consum 
de la informació sense cap despesa econòmica. La pàgina 
tindrà un nou disseny, amb més accessibilitat, i es declararà 
com a seu electrònica de l’Ajuntament dotant-la dels 
mecanismes necessaris per tal que esdevingui un instrument 
d’informació i de gestió al servei de l’atenció al ciutadà.

Una quinzena de persones van participar 
el passat 22 d’octubre en el taller de 
compostatge de jardí que va tenir lloc a 
l’Ateneu, amb l’objectiu de mostrar als 
participants com es poden aprofitar les 
restes vegetals i orgàniques domèstiques a 
través de la pràctica de l’autocompostatge. 
Aquest taller és molt interessant per 
a Cervelló amb la gran quantitat de 
cases amb jardí que tenim. Es tracta del 
reciclatge de les restes orgàniques de la 
cuina i del jardí al lloc on es produeixen, és 
a dir imitar, a casa nostra, el procés natural 
de transformació de les restes orgàniques. 
El resultat d’aquesta transformació és un 
adob orgànic 100% natural i de molt bona 
qualitat, anomenat compost. 

Taller de compostatge 
de jardí

Il·luminació exterior de 
l’església de Santa Maria 

Tindrem una nova web,
i sense cost econòmic

L’Ajuntament congela la 
quota de l’Escola Bressol

A les persones assistents, així 
com a tots els centres educatius 
del poble, se’ls va lliurar un 
compostador domèstic.



e
Eleccions
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Les noves zones 
d’aparcament que s’han 

habilitat recentment al 
nucli urbà del municipi  

faciliten que els conductors 
puguin deixar els vehicles 

en punts permesos, segurs 
i condicionats. En concret, 
s’han creat unes 60 noves 

places d’aparcament 
a la part de darrera de 

l’església, a la zona del camí 
de les Rovires

També s’han posat en 
funcionament aparcaments 

a l’entorn de l’església de 
Santa Maria i del Castell 

per poder visitar el ric 
patrimoni històric de 

Cervelló.

 vots %
Total votants 5.210 77,25

Abstenció 1.534 22,75

Vots nuls 10 0,19

Vots en blanc 21 0,40

Vots a candidatures 5.179 99,40La ciutadania 
de Cervelló 

va participar 
molt 

activament a 
les eleccions al 
Parlament de 
Catalunya.

En total, 
un 77,25% 
de votants, 
percentatge 

molt similar 
al de la 

totalitat de 
Catalunya.  

Resultats Eleccions al Parlament de 
Catalunya de 27 de setembre de 2015. Cervelló

Nous aparcaments condicionats al poble 
i per accedir al Castell i a l’església de Santa Maria

 vots %
JxSí 2.130 40,96

C’s 1.067 20,52

PSC 606 11,65

CatSíqueesPot 442 8,50

PP 370 7,12

CUP 366 7,04

unio.cat 132 2,54

PACMA 51 0,98

RECORTES CERO-ELS VERDS 15 0,29
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A començaments de 
novembre van començar 

les obres de millora a la 
xarxa d’abastament d’aigua 

potable al carrer Corbera 
de la urbanització Costa de 
la Perdiu, concretament la 

instal·lació d’una canonada 
d’aigua que eliminarà les 
incidències que pateixen 

els veïns de la zona amb el 
subministrament d’aigua. 

Millores a 
l’aigua a 

Costa de la 
Perdiu

Els problemes dels vessaments dels col·lectors de la zona de les Rovires 
i Puigmontmay-Can Rafel que ocasionen des de fa temps alguns 
inconvenients als veïns podrien estar en vies de solució. Arran de la reunió 
mantinguda entre l’alcalde de ĺ Ajuntament de Cervelló, José Ignacio 
Aparicio i el gerent de Medi Ambient de l’AMB, Joan Pinyol, s’ha començat 
a actualitzar el projecte dels col·lectors i posteriorment es farà un conveni 
entre l’AMB i l’Agència Catalana de l’Aigua per fer les obres que connectin els 
col·lectors a la xarxa general de clavagueram.

D’altra banda, els vessaments d’aigües fecals 
que fa uns setmanes va afectar la riera en el 

terme municipal de Cervelló han cessat després 
de que polítics i tècnics municipals fessin 

múltiples gestions amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Ajuntament de Vallirana, que finalment va 

fer una actuació en el col·lector de la riera de 
Campderrós afectat que originava el problema. 

Solucionats els 
vessaments a la

riera de Cervelló

Col·lectors Les Rovires-Puigmontmany

El desplegament de la fibra òptica 
pràcticament està enllestit en tot 
el terme municipal. Està planificat 
de forma imminent la instal·lació 
de les zones que encara falten: 
Granja Garcia, Santa Rosa, Les 
Rovires, Puigmontmany, Costa de 
la Perdiu i Can Roig.
La cobertura de fibra permet 
navegar per Internet amb més 
velocitat, tenir contractats 
serveis de televisió, eliminar 
interferències o tenir connectats 
diversos dispositius alhora. 
L’Ajuntament de Cervelló, 
conjuntament amb la 
patronal PIMEC, ha sol·licirtat 
explícitament que aquest 
desplegament sigui una realitat a 
tota la zona industrial del municipi 
per tal de millorar els serveis 
que ofereixen les empreses del 
territori.

A punt de 
desplegar-se la 
fibra òptica a 
Cervelló



L’Ajuntament ha aprovat les actuacions del programa anual 
del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, en 
el marc del Conveni de cooperació entre la Diputació de 
Barcelona, l’Agrupació de Defensa Forestal Puig Vicenç 
i la Federació d’ADF del Baix Llobregat. Les actuacions 
contemplen el manteniment dels camins del Coll de la Creu 
d’Ordal al Puig d’Agulles, de Granja Garcia a Sant Vicenç, de 
Ciutat del Remei a Can Ràfols i de Mas de Can Pi a Ciutat del 
Remei. El cost total puja a més d’11.000 euros, dels quals 
l’Ajuntament aporta el 10%.
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Malgrat les tasques de prevenció, el foc apareix de vegades 
en el nostres boscos. La ràpida actuació de l’ADF de Cervelló 
i de la Policia local va impedir que el petit incendi que va 
començar al camí de les Rovires el passat 7 de setembre 
provoqués grans danys.

L’Ajuntament ha instal·lat una barrera en el camí de 
la Resclosa per tallar el pas dels vehicles en el cas de 
possible risc d’inundacions. Amb aquesta mesura es 
pretén evitar incidents com el que va succeir el passat 
mes de juny quan un vehicle que intentava circular pel 
camí  va ser arrossegat per l’aigua que baixava de la 
riera a causa de la gran quantitat de pluja que va caure 
en poca estona. 

Incendi al 
camí de 
Les RoviresBarrera de pas al camí 

de la Resclosa

Franges protecció

La barrera intenta 
evitar accidents en 

l’accés a Can Guitart 
i el camp de futbol 

amb episodis de pluja

u rbanísticsServeis

Pla Prevenció Incendis

En la prevenció contra els incendis forestals l’Ajuntament 
també ha treballat en l’obertura de les franges perimetrals de 
vegetació. Aquest estiu s’han arranjat les franges a les zones 
de Puigmontmany-Can Rafel i de Costa de la Perdiu.

Els carrers del polígon industrial de la 
zona esportiva milloraran la instal·lació 
elèctrica de l’enllumenat públic amb 
aportacions de l’Ajuntament i  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Il·luminació
del polígon
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Ja queda lluny, però val la pena recordar els 
dies de la Festa Major, plens d’activitats, de 
participació, de diversió pels més grans i pels 
més petits, al matí i fins a la nit.
La Festa som tots i totes i així la vam gaudir...



A més de la Festa Major, Cervelló viu 
durant l’estiu les festes d’algunes de 
les seves urbanitzacions. Una de les 
que més veïns i veïnes aplega és la 
de Puigmontmany-Can Rafel que a 
l’agost retroba gent de totes les edats 
per compartir estones d’oci i diversió al 
voltant de jocs, balls i sopar de germanor.

I per la seva banda, Can Castany també va congregar un bon 
nombre de veïns i veïnes en el sopar de germanor que va dir 
adéu a la temporada estiuenca a la urbanització. I aprofitant 
la massiva afluència de residents, van sortir amb deures per 
fer: organitzar en els propers mesos una nova associació de 

veïns que defensi els interessos d’aquesta zona del municipi.
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Més de 800 visites va rebre el passadís 
del terror que es va obrir a l’Ateneu el 
passat 31 d’octubre i que va fusionar 
la tradició de la castanyada, amb 
l’Esplai i la festa de Halloween. Morts  
vivents, monstres, criatures estranyes 
i personatges de les més diverses 
pel·lícules de terror van envair aquest 
punt del poble i van provocar més 
d’un ensurt als què es van atrevir a 
entrar a la zona fosca. Aquesta nit 
tan emblemàtica va continuar amb el 
concurs de disfresses i amb ball fins a 
la matinada a l’Ateneu.

Nit de por

Festes de Puigmontmany-Can Rafel

Sopar de germanor 
a Can Castany



L’arribada del mes de setembre 
porta a Cervelló la seva segona 
festa, la dedicada a Santa Maria 
de Cervelló, que enguany es va 
celebrar el dia 20. Com cada any el 
tradicional aplec a la muntanya va 
convocar centenars de veïns i veïnes 
que van assistir a la benedicció 
dels panets, la missa en honor a la 
patrona, les sardanes a l’era de Can 
Sala i la gran paella popular.

Una trentena de joves estudiants de 
la localitat danesa de Kerteminde van 
visitar Cervelló del 26 al 29 d’octubre per 
participar en el programa d’intercanvi amb 
l’institut. Els alumnes, que són acollits per 
les famílies d’aquí en les seves cases, van 
tenir l’oportunitat de conèixer el nostre 
patrimoni i les nostre tradicions. A canvi, 
els joves de Cervelló fan un exercici de 
convivència i de pràctica de l’anglès. Durant 
l’estada els estudiants feien activitats amb 
el centre educatiu pel matí i el dia 28 van 
celebrar un sopar de germanor i de trobada 
amb les famílies, incloses els gegants Cento 
i Rosita que els van rebre ballant.
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Un any més, l’Institut fa l’intercanvi amb Dinamarca

Aplec de
Santa Maria
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Les aficionades a les puntes de coixí es van concentrar 
el passat 19 de setembre en la 3a trobada anual 
organitzada a la Rambla Josep Tarradellas gràcies a la 
col·laboració de l’entitat local Noies de Cervelló. Les 
puntaires, arribades de diverses localitats de Catalunya, 
van mostrar les seves creacions i van compartir una 
jornada molt especial entre fils i agulles.

Els actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya es van avançar 
enguany a Cervelló a la vigília de l’Onze de setembre. La Rambla Josep 
Tarradellas va ser l’escenari dels parlaments oficials i de l’ofrena floral que 
a nivell institucional van fer alguns grups municipals. Durant la vetllada 
vam gaudir de les actuacions del grup de Bastoners de l’institut, dels 
Gegants de Cervelló, de 
l’escola de música, de 
la colla castellera els 
Matossers de Molins de 
Rei i de la Coral Diana, que 
van interpretar amb tots 
els assistents l’himne 
nacional de Catalunya. 
L’alcalde de Cervelló va 
participar l’endemà a 
l’acte institucional de la 
comarca a Sant Boi de 
Llobregat.

Trobada de puntaires 2015

Visita del Comitè 
d’Agermanament amb 

Saint Martin le Beau

Un any més, l’Institut fa l’intercanvi amb Dinamarca

Diada Nacional de Catalunya 2015

Del 23 al  26 d’octubre vam rebre 
la visita del amics de Saint Martin 
le Beau, que com sempre van estar 
acollits amb les famílies del municipi. 
El Comitè d’Agermanament i l’equip 
de govern  van donar la benvinguda 
als francesos en una recepció oficial 
a l’Ajuntament. Durant el cap de 
setmana van fer diverses activitats 
d’oci tots plegats, inclòs el dinar de 
germanor que els va reunir al voltant 
d’unes bones paelles.
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El passat 11 d’octubre, dins les 
Jornades Europees del Patrimoni, 
les entitats Gaudim Cervelló i el 
Grup de Recerca, amb el suport 
de l’Ajuntament, van aplegar 
més de 150 persones a la visita 
guiada a les Penyes del Rector. 

L’excursió va fer parada a la fàbrica 
de Can Gispert del segle XIX, les 
formacions rocoses de les Penyes 
del Rector que tenim al costat 
del poble, amb el seu nou accés i 
pas de vianants pel camí de Santa 
Maria i l’església de Santa Maria.

Visita guiada a les Penyes del Rector

Cervelló va ser la seu el passat 21 de novembre de la 5a Trobada d’Entitats 
d’Estudis del Baix Llobregat organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, el Grup de Recerca i l’Ajuntament de Cervelló, amb el 
suport de diverses entitats i organismes. Sota el lema “La recerca com a eix 
vertebrador de les entitats d’estudis”, durant el matí els ponents d’entitats de 
tota la comarca fan fer un tast de les recerques fetes i la gairebé seixantena de 
participants van visitar l’església de Santa Maria i el Castell. A la tarda també 
van tenir l’ocasió d’apropar-se a l’exposició sobre el teatre i cinema del Grup de 
Recerca. Tant els seus membres com els de Segle Nou han tornat a posar de 
manifest la magnífica tasca que fan per la cultura i el patrimoni locals.

A la recerca de
la cultura i el patrimoni

Visita a les mines
Una  vintena d’alumnes i professors 
de l’institut de Cervelló, acompanyats 
per membres del col·lectiu Gaudim 
Cervelló, van participar el passat 22 
d’octubre a la sortida organitzada 
per visitar les mines de terra negra 
que hi ha prop de Can Gispert. La 
ruta, d’unes 2 hores, va començar 
a l’institut travessant la zona de la 
riera fins arribar a aquestes zones 
de mineralització ferruginoses que 
es van crear com a conseqüència de 
l’alteració d’unes pissarres piritoses 
del període Silurià, fa més d’un milió i 
mig d’anys.
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Sense oblidar que la biblioteca 
també és lloc d’exposició de les 
obres de molts dels artistes locals. 
Una de les més recents ha estat 
la d’escultura de l’autor Jesús 
Rodriguez que es va poder veure 
durant el mes d’octubre.

La Biblioteca de Cervelló està a punt de fer el novè aniversari de la 
seva posada en funcionament i continua centralitzant bona part 
de l’activitat cultural que es desenvolupa al municipi. Activitats 
infantils com taller o l’hora del conte es barregen amb d’altres 
adreçades al públic adult com les tertúlies literàries, les classes de 
conversa o les xerrades sobre els oficis, a més de les visites que 
rep periòdicament dels alumnes dels centres escolars del municipi.

El passat 11 de novembre Cervelló va acollir 
una nova edició de les trobades d’empresaris 
de la comarca que organitza l’Associació de 
Professionals Autònoms i Empresaris (APAE) i 
l’Ajuntament de Cervelló. Va ser la 5a Trobada 
empresarial celebrada al municipi i aquest cop 
es va fer a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La 
trobada es va centrar en dos temes: la creació 
d’una marca personal i la gestió i el tractament 
de les dades personals en el món de l’empresa. 
La participació en aquestes trobades és oberta 
i gratuïta per a tots els empresaris. Si vols 
participar en properes trobades ho podeu 
comunicar a cervello@cervello.cat.

5a Trobada 
empresarial a Cervelló

Una Biblioteca plena d’activitats

Constituïda la Xarxa 
d’Infància i Adolescència en risc

El passat 13 d’octubre es va constituir la Xarxa d’Infància i 
Adolescència en risc del municipi amb l’objectiu d’elaborar 
protocols de detecció i atenció a la infància i l’adolescència en 
situació de risc o de maltractaments, en una primera sessió 
celebrada a la sala de Plens de l’Ajuntament.
La Xarxa, impulsada per l’Ajuntament de Cervelló, pretén ser un 
espai de trobada de tots els agents socioeducatius implicats per 
tal d’establir circuits i protocols d’atenció a infants i adolescents 
en risc i poder conèixer tots els serveis implicats en la seva 
atenció, per la qual cosa assisteixen representants dels centres 
educatius municipals, el CAP de Sanitat, cossos de seguretat i 
diversos professionals dels àmbits psicològic, pedagògic i social 
de diferents organismes.
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e
ESPORTS

Els darrers 
dos mesos 
han estat 

molt actius a 
nivell esportiu 

amb l’inici 
de la nova 
temporada 

i les 
celebracions 

per les 
victòries 

aconseguides

L’Ajuntament dóna suport
als joves esportistes locals
Amb l’objectiu de continuar promovent la qualitat educativa i 
esportiva dels joves de Cervelló, l’Ajuntament ha signat un acord de 
col·laboració amb l’esportista local Anna Borràs, esquiadora alpina del 
May Luengo Esquí Club, seleccionada com a representant d’Espanya a 
la competició internacional de la Borrufa 2015 i estudiant de 3r d’ESO 
a la Secció d’Institut de Cervelló.  Aquest acord facilitarà que l’Anna 
pugui fer ús dels equipaments esportius municipals per la millora de la 
seva pràctica esportiva, fer entrenaments amb el  MVP Bàsquet i tenir 
un seguiment mèdic nutricional, gràcies a la col·laboració de Ceraqua 
i del centre mèdic Tapia Chacón. A canvi haurà de promoure l’esport 
femení i l’esport local en general i continuar mantenint les excel·lents 
qualificacions acadèmiques que ha tingut fins ara, col·laborar en actes 
de promoció de l’excel·lència educativa i difondre el nom de Cervelló 
en les diferents competicions nacionals i internacionals.

Els equips dels clubs 
esportius locals s’han 
presentat en públic, com 
la Penya Blaugrana, o han 
participat en diferents 
tornejos, com el Futsal 
sènior o el CD Cervelló. 
D’altres com les  noies 
del Futsal celebraven 
a l’Ajuntament en una 
recepció oficial el seu èxit 
de la temporada passada. 
També han estat campions 
el Club Pàdel Cervelló sènior 
+35B de la Lliga Padelcat.
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450
infants que corren de 
forma solidària

Dia Mundial de 
l’Alzheimer 

Reivindiquem els 
Drets dels Infants

Xou Casal d’avis
Josep Tarradellas

Uns 450 infants d’entre 3 i 16 anys van 
participar el passat 25 d’octubre a la 4a 
edició de la Cursa solidària de Cervelló, 
que va recollir aliments i productes 
d’higiene infantil  destinats a famílies 
amb recursos limitats del municipi.

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

La Cursa és una iniciativa impulsada per 
una comissió organitzadora que treballa 
en coordinació amb les AMPA, per tal 
de  promoure els hàbits saludables i els 
valors educatius de l’esport alhora que 
es treballa una vessant solidària i social 
per ajudar a les famílies amb dificultats 
econòmiques.

Paral·lelament a les diferents curses, 
durant tot el matí de diumenge es van 
fer activitats infantils com tallers de 
manualitats i inflables.

Podeu veure més fotos i vídeos al 
facebook  Cursa Solidària de Cervelló

Amb motiu de la celebració del Dia 
Mundial de l’Alzheimer que se celebra 
el 21 de setembre, la delegació local de 
l’Associació Familiars Alzheimer del Baix 
Llobregat va organitzar un cinefòrum 
i una mesa petitòria per recaptar fons 
per lluitar contra la malaltia.

Sota el lema “Reivindiquem els Drets 
dels Infants” l’esplai el Raconet va 
organitzar el passat 21 de novembre 
una  festa a la Rambla Tarradellas per 
commemorar el Dia Internacional dels 
Drets del Infants, on es va fer la lectura 
d’un manifest. 

La gent gran del Casal Josep Tarradellas 
van estrenar un nou “Xou” el passat 14 
de novembre a l’Ateneu per demostrar 
les seves habilitats interpretatives. 
Amb l’Ateneu ple els espectadors van 
gaudir d’un espectacle divers, creatiu i 
ple d’il·lusió per part dels intèrprets.



Després d’aquests mesos de govern a 
l’Ajuntament, el grup municipal M’Estimo 
Cervelló PSC CP us volem traslladar a tots els 
cervellonins i cervellonines quina ha estat la 
nostra gestió. 
Hem realitzat una anàlisi de tots els serveis 
que l’Ajuntament ofereix al municipi i ens 
hem trobat amb moltes mancances de 
coordinació, seguiment i/o contractació. 
Quan parlem de serveis ens referim 
tant als rebuts pels ciutadans (recollida 
d’escombraries, jardineria, manteniment 
via pública, escola bressol, biblioteca, 
pavelló municipal, etc.) com a les entitats 
del poble (cessió d’espais municipals, 
organització d’activitats conjuntes, trobades, 
assessorament, subvencions, etc.) El nostre 
objectiu és posar solucions a totes aquestes 
mancances de manera eficient, amb els pocs 
recursos econòmics que disposem donar el 
millor servei possible a tothom.
Però aquesta tasca l’hem compaginat amb 
el compliment de propostes del nostre 
programa electoral com rebaixar el tipus 
de gravamen de l’IBI, incorporar més 
bonificacions socials a les ordenances fiscals 
(amb el vot en contra d’ERC i CiU) o eliminar 
assessors polítics.
Som un govern obert i transparent, i com a 
mostra hem obert les Juntes de Govern Local 
a tots els regidors de l’oposició i se’ls hi envia 
tota la documentació que portem a votació en 
aquest òrgan, perquè tinguin coneixement 
de tot allò que fem com a govern. Si hem 
convocat un Ple de manera extraordinària 
i/o urgent, sempre hem explicat a l’oposició 
la motivació (majoritàriament per donar 
compliment a terminis legals establerts) 
i se’ls hi ha comunicat, inclòs amb 1 mes 
d’antelació a la data de celebració.
Però, sobretot, som un govern per a tothom. 
Tant l’alcalde com els regidors hem concertat 
visites amb tot aquell ciutadà, entitat o 
empresa que ens ho ha demanat. Com a 
exemple, l’alcalde ha atès a més de 400 
visites durant aquest temps.

Han passat els primers 100 dies des de la 
constitució del nou Ajuntament i és hora 
de fer balanç del nou govern municipal, 
anti-català i amb poca qualitat democrà-
tica.

Hem comprovat que el PSC s’esforça de 
valent per complir el pacte amb C’S i que 
els va donar l’alcaldia: no entrar a l’AMI, 
eliminar símbols polítics del carrer i pro-
hibir que l’espai públic sigui utilitzat amb 
finalitats polítiques. 

El govern del PSC i Podemos van orga-
nitzar un 11S deslluït i van posar impedi-
ments a la candidatura de Junts Pel Sí, 
prohibint-nos posar una paradeta infor-
mativa i enviant la policia local a identifi-
car els membres que penjaven estelades 
als fanals de JxSí.

Nosaltres, des de l’oposició, hem es-
tat treballant per un nou Cervelló, però 
l’equip de govern no ens ho ha posat fà-
cil, per exemple, ens van convocar a un 
ple exprés només 7 hores abans de cele-
brar-se.

Malgrat els pals a les rodes, hem impulsat 
que Cervelló aculli refugiats de la Guerra 
de Síria, hem presentat una moció per 
protegir el patrimoni natural de Cervelló 
de l’impacte d’una nova pedrera al Lle-
doner que el PSC vol aprovar i estem tre-
ballant perquè la Generalitat garanteixi 
les beques menjador dels nens i nenes de 
Cervelló.

Finalment vam fer 83 preguntes sobre el 
compte general del 2014 i vam descobrir 
que l’anterior alcalde es va gastar 8.724€ 
amb una targeta de crèdit a càrrec de 
l’Ajuntament o que hi ha importants con-
tractes caducats des de l’època Maestro.

Sabem que hi ha una millor manera de fer 
les coses i no deixarem de treballar fins 
aconseguir un nou cervelló.

tp
tribuna
política

Informació 
dels grups 

municipals
de Cervelló

100 dies de govern
anti-català

Un govern obert, transparent,
un govern per a tothom

Cristina
Martínez Rodríguez

Òscar
Vendrell i Fisas
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El regidor d’ERC de l’Ajuntament, 
Josep Ramon Mut, forma part del nou 
govern de la Diputació  de Barcelona, 
on ha estat nomenat diputat delegat 
d’Urbanisme i Habitatge, a més de ser 
membre de la Junta de govern i vocal 
de diferents comissions informatives i 
de seguiment.

El nou regidor de Ciutadans Cervelló, 
Luis Diaz Vargas, va prendre possessió 
del càrrec en el ple del passat 19 de 
novembre, en substitució d’Eneko 
Nicolàs que ha renunciat a la credencial 
per motius professionals.



Benvolguts amics i amigues, possiblement 
aquest serà l’escrit menys polític que he fet, 
des que he tingut l’honor d’assumir respon-
sabilitats com a càrrec públic, ara farà ja més 
de dotze anys. I aprofitant aquest espai, que 
com a portaveu del grup municipal de CiU 
se’m brinda, fer una sèrie de reflexions.
Vaig estar vuit anys com a regidor a l’opo-
sició per CiU, amb el company Pere Querol 
i amb el Llorenç Castañeda, com el nostre 
cap de llista. Tots tres regidors, com a grup 
municipal de CiU, varem fer una oposició 
dura i fiscalitzadora del govern del PSC del 
Sr. Angelino Maestro, però alhora, oposició 
neta i elegant. Que segur no dona els rèdits 
electorals de l’enfrontament i la calumnia de 
l’adversari polític, però que si caracteritza 
el tarannà de les persones amb seny. Vaig 
aprendre molt amb ells. Des d’aquestes lí-
nies, vull fer un especial agraïment a tots dos 
pel recolzament que sempre m’han donat. 
Com no podia ser d’una altra manera, agrair 
també a tots els companys i companyes de 
CiU de Cervelló que, des de la il·lusió i sense 
esperar res a canvi, treballaven per un pro-
jecte en comú; millorar el nostre poble. En-
cara recordo aquells esmorzars que fèiem els 
diumenges al matí al Xinxuleta (amb tot una 
sèrie d’amics que no esmentaré per respecte 
a la seva intimitat) debatent fins al migdia, 
sobre quines coses es podrien millorar en el 
nostre estimat Cervelló, mentre l’amic Martí 
ens preparava un bon àpat. Gràcies !!!
També vull donar les gràcies a tots els com-
panys de govern i a les persones que forma-
ven part del meu equip de confiança, per ha-
ver tingut l’honor de ser l’Alcalde del nostre 
poble els darrers quatre anys i per la tasca 
feta. Així com a la gent que em van fer costat 
i que no van dubtar ni un minut en el moment 
que els hi vaig proposar, per formar part de 
la meva darrera candidatura, amb la il·lusió 
de tornar a revalidar l’alcaldia. Tot i les dis-
crepàncies que hagin pogut sorgir posterior-
ment, degut sobre tot al procés que estem 
vivint actualment al nostre país, Catalunya 
(tothom sap que sóc d’Unió Democràtica i, 
per tant, no independentista) gràcies a tots. 
Per últim, fer un especial agraïment als 522 
veïns i veïnes del nostre poble que van dipo-
sitar la seva confiança i van votar per tal que 
tornés a ser el seu Alcalde.

Mientras los viejos partidos siguen ancla-
dos en el inmovilismo y son incapaces de 
dar soluciones a las necesidades reales 
de los catalanes, Ciudadanos represen-
ta un proyecto de futuro, ilusión y rege-
neración, capaz de poner en marcha la 
transformación política y la reactivación 
económica necesaria para dar un impulso 
cualitativo y cuantitativo por y para todos 
los ciudadanos.  

En las últimas elecciones autonómicas del 
27S, Ciudadanos se ha consolidado como 
una alternativa de gobierno frente al se-
paratismo y la división. Los catalanes han 
mostrado un claro apoyo al discurso claro, 
conciso y sin ambigüedades que defiende 
una sociedad catalana y española unida. 
Porque es más lo que nos une que lo que 
nos separa. 

Ciudadanos ha devuelto la ilusión a las 
personas que han perdido la esperanza 
en la vieja política; desde el centro po-
lítico que representa Ciudadanos, y con 
nuestras propuestas sensatas y viables, 
devolveremos a los ciudadanos la confian-
za que han perdido en la política. Porque 
somos un partido político del S.XXI, y es-
tamos preparados para liderar el cambio. 

El 20 de diciembre, tendremos una opor-
tunidad histórica para demostrar que los 
que ha comenzado en Cataluña es solo el 
principio de una nueva etapa política en 
España. Salimos a ganar el partido: tene-
mos el equipo, el proyecto y la ilusión ne-
cesaria para gobernar España. 

Ciutadans Cervelló está trabajando para 
que se vean reflejadas  nuestras propues-
tas delante el gobierno municipal. Espe-
ramos que los próximos meses se vean los 
resultados de nuestro trabajo.  Continua-
remos trabajando para demostrar que im-
posible, es sólo una opinión. 

Han pasado más de 100 días desde nuestra 
entrada al consistorio, con una sola concejala 
Isabel Belmonte, responsable de las carteras 
de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Coo-
peración. Con mucha ilusión estamos  apor-
tando nuestro trabajo y esfuerzo para que el 
cambio de las políticas sea una realidad y ten-
ga como protagonistas a las personas y el bien 
común.
Así lo estamos demostrando con las primeras 
mociones que hemos presentado en los pri-
meros plenos.
La moción contra el TTIP, en el que previamen-
te habíamos realizado varias charlas abiertas a 
la población y en las que se generaron un rico 
debate entre los asistentes. Se trataron temas 
tan importantes como la educación y la sani-
dad pública, principales afectados del TTIP. 
Esta moción fue aprobada exitosamente.
La moción para declararnos como pueblo de 
acogida para los refugiados de Siria. A la que 
se agregaron otras dos fuerzas políticas, apro-
bándose satisfactoriamente.
Desde la regidoría de Bienestar Social recien-
temente hemos puesto en marcha la “Xarxa 
de infancia y adolescencia en riesgo” con el 
objetivo de detectar y atender a este colectivo 
en situación de riesgo o de maltrato.
Desde la regidoría de Igualdad, tenemos pre-
visto realizar unas jornadas contra la violencia 
de género los días 24, 25, 26 y 27 de Noviem-
bre donde la participación de las entidades y la 
difusión entre el sector femenino de todas las 
edades, incluido el instituto serán los principa-
les objetivos. Realizando varios talleres para 
sensibilizar a la población en general sobre 
esta lacra, cómo detectarla y actuar en estos 
casos.
Desde la regidoría de Cooperación, estamos 
elaborando un plan de trabajando conjunta-
mente con Cruz Roja, en las que las entidades 
también tendrán su papel importante para 
llevar a cabo la acogida de alguna familia siria.
Desde la regidoría de Sanidad, estamos ofre-
ciendo charlas a la población para llevar a cabo 
en el 2016, donde tratar aspectos saludables 
relacionados con la alimentación y nutrición, 
sexualidad, tabaco y alcohol, cuidados del 
cuerpo y mente y primeros auxilios. 
Podéis contactar directamente con la conceja-
la a través del correo isabelbelmonte@cerve-
llo.cat. Estaré encantada de poderos atender 
personalmente. 

Un proyecto para devolver 
la ilusión a los ciudadanos

Isabel
Belmonte Fernández

Jesús
Arévalo i Bravo

Luis
Diaz Vargas
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Rambla Josep Tarradellas,
13 de desembre de 10 a 14 h
Inscripcions per participar com a firant fins el 4 de desembre a l'Ajuntament

FIRA DE NADALFIRA DE NADAL


