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Dissabte 19 de desembre
A les 17.30 hores
• Concert de l’Aula de Música a la 

plaça de la Biblioteca. 
• Tallers de Nadal: escriu el teu desig 

i penja’l a l’arbre.
• Xocolatada nadalenca.
• Fes la teva fotografia sobre un 

trineu, a la casa del Pare Noel, amb 
els elfs... a la sala d’actes del Centre 
Cívic l’Ateneu.

A les 19 hores
• Arribada del Pare Noel a Cervelló. 

A la sala d’actes del Centre Cívic 
l’Ateneu.

A les 20.30 hores
• Concert de Nadal de la Coral Diana i 

Veus Amigues del Casal d’Avis. A la 
Parròquia de Sant Esteve.

Diumenge 20 de desembre
A les 10 hores
• Trobada de col·leccionistes de 

plaques de cava. A la plaça de la 
Biblioteca.

Dimarts 5 de gener
A les 18 hores
• Cavalcada de Reis. Sortida del 

carrer Raval Bassons i arribada al 
pavelló esportiu municipal.

Dissabte 23 de gener
A les 18 hores
• Actuació musical del Grup de Teatre 

del Casal d’Avis. A la sala d’actes del 
Centre Cívic l’Ateneu.

Dissabte 30 de gener
A les 9.30 hores
• Campionat de Catalunya d’escacs 

per edats i jocs escolars 2016. A la
 sala d’actes del Centre Cívic l’Ateneu.

Dissabte 6 de febrer
A les 17 hores
• Rua Carnaval infantil i animació 

i concurs de disfresses. A la sala 
d’actes del Centre Cívic l’Ateneu.

• Casals esportius de Nadal de 
Ceraqua, del 28 al 31 de desembre i 
4 i 5 de gener, de 9 a 14 hores, amb 
activitats esportives i aquàtiques 
per a petits, infantil i joves. 
Inscripcions a Ceraqua. 

• Casal de Nadal de l’esplai el 
Raconet, durant les vacances 
escolars. Inscripcions a 
l’Ajuntament i a la Masia (tardes).

i a més...

Dimarts 29 de desembre
A les 18.30 hores
• Cursa-caminada de Cap d’any per 

a nens i adults. Sortida des de la 
plaça de l’Ajuntament.

Dimecres 30 de desembre
A les 17 hores
• Cinema infantil amb la pel·lícula 

Atrapa la bandera.
 A la sala d’actes del Centre Cívic 

l’Ateneu.

A les 19.30 hores
• Cinema amb la pel·lícula
 Misión impossible: Nación secreta. 

A la sala d’actes del Centre Cívic 
l’Ateneu.

Diumenge 27 de desembre
A les 19 hores
• Representació teatral
 Els Pastorets. A la sala d’actes del 

Centre Cívic l’Ateneu.

Dissabte 2 de gener 
A les 10 hores
• Torneig de bàsquet 3x3 a la zona 

esportiva municipal.

Dissabte 16 de gener
A les 7 hores
• Festival de Cervelló Solidari.
 A la sala d’actes del Centre Cívic 

l’Ateneu.

Podeu consultar els actes programats 
al municipi al web de l’Ajuntament 

www.cervello.cat

Agenda

Dissabte 13 de febrer
A les 19 hores
• Carnaval 2016. Inscripcions a partir 
 del mes de gener fins a l’1 de febrer.



Cervelló...
¡una Navidad llena de magia!

Miremos este 
año que viene 

con ojos de 
niño, con 

ganas de hacer 
lo imposible, 
todos juntos, 

para tener un 
Cervelló cada 

día mejor.

Cervelló... 
un Nadal ple de màgia!

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

Son días para abrazar a los más queridos y para disfrutar de las muchas actividades culturales que tenemos en el 
pueblo. Para participar en los acontecimientos deportivos, para comprar lo que necesitemos en nuestro comercio 
de proximidad donde prácticamente encontraremos de todo... Son días, en definitiva, para pasear y reencontrarse 
con la familia y con los amigos. 
Aparquemos las prisas del año y miremos con ojos de niño cómo aún caen las hojas en este nuevo invierno, cómo 
se montan, con cariño y mimo los belenes, cómo se acercan, lentamente, los esperados Reyes Magos... 
Y es un buen momento para escribir esa carta que llevamos todos dentro. Para desear lo mejor para el mundo, 
pero también para nuestros vecinos; para brindar por la paz, pero también para buscarla; para soñar en las mil 
cosas que pueden mejorar nuestro pueblo, pero también para trabajar aparcando las diferencias... Es un buen 
momento para abrir ese libro en blanco de 2016 que empezaremos a escribir en pocos días y para llenarlo  con 
frases como ilusión, compromiso, esfuerzo, valores, civismo, respeto, solidaridad, igualdad... y sentir que cada una 
de esas palabras pueden cobrar vida, mes a mes, semana a semana, día a día, cuando afrontamos nuestro presente 
con optimismo y con ganas de hacer todas las cosas cada vez mejor.
Son días para ir de la mano y buscar en cada uno de nosotros lo mejor que tenemos en nuestro corazón... y 
ofrecerlo a los demás con sinceridad. Porque lo que no damos, se pierde.
Brindemos por unas Navidades llenas de magia, y un nuevo año lleno de dulces realidades.

Són dies per abraçar als més estimats i per gaudir de les moltes activitats 
culturals que tenim al poble. Per participar en els esdeveniments esportius, 
per comprar el que necessitem en el nostre comerç de proximitat on 
pràcticament trobarem de tot... Són dies, en definitiva, per passejar i 
retrobar-se amb la família i amb els amics. 
Aparquem les presses de l’any i mirem amb ulls de nen com encara cauen 
les fulles en aquest nou hivern, com es munten, amb afecte i paciència els 
pessebres, com s’apropen, lentament, els esperats Reis Mags... 
I és un bon moment per escriure aquesta carta que portem tots dins. 
Per desitjar el millor per al món, però també per als nostres veïns; per 
brindar per la pau, però també per buscar-la; per somiar en les mil coses 
que poden millorar el nostre poble, però també per treballar aparcant les 
diferències... És un bon moment per obrir aquest llibre en blanc de 2016 
que començarem a escriure en pocs dies i per omplir-ho amb frases com 
il·lusió, compromís, esforç, valors, civisme, respecte, solidaritat, igualtat... 
i sentir que cadascuna d’aquestes paraules poden cobrar vida, mes a 
mes, setmana a setmana, dia a dia, quan afrontem el nostre present amb 
optimisme i amb ganes de fer totes les coses cada vegada millor.
Són dies per anar de la mà i buscar en cadascun de nosaltres el millor que 
tenim en el nostre cor... i oferir-ho als altres amb sinceritat. 
Perquè el que no donem, es perd.
Brindem per un Nadal ple de màgia, i un nou any ple de dolces realitats.

L’alcalde
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Mirem aquest any que arriba amb 
ulls d’infant, amb ganes de fer 
l’impossible, tots plegats, per tenir 
un Cervelló cada dia millor.



Cervelló ha mostrat la seva 
solidaritat participant un any més 
a la Marató de TV3 recollint fons 
per a la lluita contra la diabetis i 
l’obesitat. El municipi s’ha afegit 
a la causa amb una xerrada sobre 
hàbits saludables  i prevenció 
d’aquestes malalties de la ma del 
doctor Javier Tapia el passat 9 
de desembre i amb la caminada 
saludable per l’entorn del municipi 
que es va fer el mateix dia de la 
Marató, el passat 13 de desembre, 
i que va finalitzar al recinte de la 
Fira de Nadal a la rambla on es van 
continuar recollint donatius.

L’1 de desembre es el Dia Internacional de lluita contra la SIDA i Cervelló ha 
recordat enguany les víctimes d’aquesta malaltia i ha fet campanya de prevenció 
i de conscienciació dels riscos que comporta mantenir relacions sexuals sense 
protecció. La plaça de l’Ajuntament va ser el punt d’arribada de la Marxa contra la 
Sida i l’escenari de la lectura del manifest de la jornada amb la formació d’un llaç 
humà i l’enlairament de globus vermells. A la tarda, el vicepresident de l’entitat Gais 
Positius, Leopoldo Estapé, ens va posar al dia sobre “Tot el que t’agradaria saber 
sobre el VIH SIDA” en la xerrada que va oferir a l’Ajuntament.

Cervelló va tornar a dir prou a la violència 
masclista durant els actes organitzats 
al voltant del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les 
dones el passat 25 de novembre. Les 
jornades van començar el dia 24 amb 
el taller de reflexió i la projecció del 
documental “Ferides” dirigit per Susanna 
Barranco adreçat als alumnes del SI 
Cervelló. L’acte institucional davant 
de l’Ajuntament, amb la lectura del 
manifest i les actuacions del grup de 
teatre Donatreras de l’Associació de 
Dones i de la Coral Diana, van recordar 
les víctimes de la violència en el dia 
commemoratiu. El cine-fòrum amb la 
projecció de la pel·lícula “Te doy mis 
ojos”, la xerrada sobre el Circuit municipal 
contra la violència de gènere i un taller 
de risoteràpia van completar les activitats 
d’enguany al llarg de la setmana dedicada 
a la lluita contra aquesta xacra social.

Cervelló amb la Marató

Prou a la 
violència 

masclista!
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Dia
contra la 

SIDA

Escenificació d’una agressió en ple carrer 
dramatitzada per Donatreras el 25-N



Amb motiu de la celebració 
de la Setmana Europea de 

Prevenció de Residus del 24 al 
30 de novembre, l’Ajuntament 
de Cervelló va organitzar una 

sèrie de tallers adreçats a tota la 
població amb l’objectiu de millorar 
la gestió dels residus i contribuir a 

la protecció del medi ambient i a 
la lluita contra el canvi climàtic.

Els centres educatius i 
l’Ajuntament treballen 
l’educació viària dels 
futurs conductors. 
És important respectar 
les normes per a una 
bona convivència.

La 6ª trobada empresarial va 
reunir professionals de Cervelló, 
per tal d’aprofundir en el 
coneixement de les eines gratuïtes 
en el núvol d’internet per a la 
gestió empresarial i wordpress pel 
disseny de pàgines web. 

Setmana de Prevenció 
dels Residus
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El Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat 
va celebrar assemblea el passat 10 de desembre, amb la 
participació de la cervellonina Lolita Gardiel com a delegada 
de les comissions de treball de les polítiques socials 
d’habitatge, mobilitat, transport i gent gran.  Durant la 
lectura dels dictàmens de les comissions de treball,  va posar 
de manifest la desigualtat de resposta a les demandes de 
mobilitat de la gent en funció del municipi on resideixen, 
tant respecte al transport urbà com interurbà, i la manca 
d’homogeneïtat de la tarifació social. En l’àmbit de l’habitatge, 
va reivindicar unes polítiques públiques que adaptin el cost 
de l’habitatge als ingressos dels què hi viuen i el dret a un 
habitatge digne amb tots els serveis bàsics, a més de deixar 
palesa la necessitat d’aprovar una llei de Gent Gran.

Consell de la Gent Gran

El taller de guarniments de Nadal fet amb objectes 
d’aprofitament va ser un dels que millor acollida va tenir

Lolita Gardiel i Carme Puertas són les representants de Cervelló 
al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

L’Ajuntament de Cervelló amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona ha organitzat durant els mesos de novembre i 

desembre una sèrie d’activitats de suport a la funció educativa 
de les famílies, amb l’objectiu de prevenir el fracàs escolar i 

d’enfortir la participació educativa en l’entorn familiar. A partir del 
treball conjunt amb les AMPA i els centres educatius, s’ha apostat 

per estimular la participació reflexiva, el debat i l’intercanvi 
d’experiències dels pares i mares, amb propostes informatives, 

formatives i d’orientació-acompanyament. Les activitats han 
abordat temes com l’educació dels infants malgrat la manca de 

temps dels progenitors, el canvi d’etapa de primària a secundària 
o l’assetjament escolar a través d’un teatre-fòrum.

Suport a la funció
educativa de les famílies



La Biblioteca de Cervelló celebra aquest mes el seu novè aniversari 
amb diverses activitats especials mentre continua amb les xerrades 
i els tallers que es fan periòdicament. En les darreres setmanes hem 
pogut assistir a la tertúlia literària que va oferir el periodista Raúl 
Montilla explicant detalls sobre el seu llibre “El último invierno”. 
I també es van aplegar més de 50 persones a la xerrada dins del cicle 
sobre els oficis que va protagonitzar Joan Ponsà per explicar-nos les 
feines de bosc que ha fet durant la seva vida laboral.

L’Ajuntament promou la qualitat educativa i esportiva 
dels joves de Cervelló a través d’acords de col·laboració 
amb els esportistes locals. Recentment ha estat el torn 
del Marc Morera, campió d’Espanya de Patins in Line. 
El Marc podrà entrenar-se a la piscina i al gimnàs 
municipals i tenir un seguiment mèdic nutricional gràcies 
a la col·laboració de Ceraqua i del centre mèdic Tapia 
Chacón. A canvi, es compromet a promoure el patinatge 
i l’esport local en general i a difondre el nom de Cervelló 
en les diferents competicions nacionals i internacionals.

Cervelló està esdevenint pedrera de molts esportistes joves que 
ja comencen a recollir victòries i reconeixements per la seva 
tasca. Una bona prova  són els nois i noies que van començar 
a jugar a futbol al Futsal  i a l’escola Santa Maria i que han fet 
el salt a altres equips. 4 d’aquests joves han participat en la 5a 
edició dels Campionats Comarcals de seleccions base de futbol 
sala que es van celebrar els dies 6 i 7 de desembre a Blanes, 
i dos d’ells, l’Àlex Fernández en categoria infantil i la Noèlia  
Vázquez en cadet han quedat campions amb les seleccions del 
Barcelonès Centre i del Baix Llobregat respectivament.  

Els altres dos, la Sofia López del Futsal i el Gerard Ramírez que 
juga a la Penya Esplugues, també han fet un bon paper. En 
aquesta edició han participat 60 seleccions en sis categories, 
incorporant-se per primera vegada la juvenil femení.

9 anys de 
Biblioteca

Fomentant l’esport local

Esportistes de Cervelló: quan l’esforç té recompensa
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Joan Ponsà explica 
les feines de bosc.

Raúl Montilla a la tertúlia 
literària de la Biblioteca.

Magnífica fideuada a l’Ateneu per recollir 
fons i fer activitats d’agermanament amb 
Saint-Martin-Le-Beau.

Sortida pel Torrent Fondo  amb 
Gaudim Cervelló i el G. de Recerca 
amb motiu de la Marató de TV3.



El complex esportiu municipal Ceraqua acaba de fer 10 anys i ha celebrat l’aniversari 
amb diverses activitats que van culminar el passat dia 29 de novembre amb un 
matí ple d’esport. Amb una gran participació a les curses per grans i petits, amb 
exhibicions de patins en línia amb May Luengo Esquí Club, masterclass de spinning i 
de zumba els cervellonins han tornat a demostrar que són un poble esportiu, dinàmic 
i vital. Per molts anys!
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Corredors de totes les categories...

Participants amb molt d’esperit... Els més gegants amb els més petits...

10 anys d’un equipament de primera.

Zumba frenètica...

Slalom de patins in line. Fins i tot els més menuts...

Els més atrevits van provar...

A ritme de spinning...



Cervelló, la màgia del Nadal, amb aquest 
lema, el municipi ha posat en marxa 
la campanya per a les properes festes 
amb un programa d’activitats lúdiques 
i culturals per a totes les edats que va 
tenir com a punt de partida la Fira de 
Nadal del passat 13 de desembre. Durant 
tot el matí, la rambla Josep Tarradellas 
va acollir les paradetes de productes 
nadalencs dels comerços i les entitats i 
diverses actuacions d’associacions locals.

En l’àmbit esportiu cal destacar la Cursa-caminada de Cap d’Any 
per a totes les edats que s’iniciarà a la plaça de l’Ajuntament 
a les 18.30 hores del dia 29 de desembre. Els adults correran 
durant 10 km per la muntanya de Can Sala i els nens durant 2 
km fins a arribar a la carretera de Santa Maria a l’alçada de Can 
Castany. Els menors poden participar de la categoria d’adults si 
van acompanyats per un adult. Per córrer és obligatori portar 
lot o frontal. Les inscripcions es fan fins al 28 de desembre a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, a Ceraqua i el 
mateix dia de la cursa fins a les 18 hores. Els primers 300 adults 
i 100 nens inscrits rebran una samarreta tècnica de regal. Els 
dorsals es podran recollir el mateix dia de la cursa de 17 a 18.15 
hores al punt de sortida. Si voleu col·laborar com a voluntaris en 
l’organització podeu enviar un correu a cervello@cervello.cat 

Una bona fira de Nadal

Cervelló night trail, una forma saludable d’acomiadar el 2015
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El programa d’actes de Nadal està 
farcit de música, tallers, teatre, 
cinema i activitats esportives. Un dels 
plats forts és l’arribada del Pare Noel 
al municipi el dia 19 de desembre 
que serà rebut per una cort d’elfs a 
l’Ateneu a partir de les 7 de la tarda. 
Tothom podrà fer-se fotos sobre un 
trineu, a la casa del Pare Noel i amb 
aquests divertits personatges...

La campanya comercial de Nadal, 
organitzada per la Unió de Botiguers, els 
comerços locals i l’Ajuntament pretén 
potenciar les botigues i establiments locals i 
fomentar les vendes en aquestes dates. Per 
això, els comerciants regalen butlletes per 
cada compra feta que entraran en el sorteig 
de regals que se celebrarà el dia 5 de gener 
a les 14 hores a l’Ajuntament. A més a les 
botigues es pot adquirir la carta per als Reis 
d’Orient per tal que tothom, grans i petits, 
pugui demanar els seus regals.

El Pare Noel 
visitarà Cervelló...
Vine a veure’l !!!

Comerç local, 
el millor regal
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Els Reis han demanat voluntaris per 
col·laborar a la Cavalcada perquè Ses 
Majestats tenen molta feina aquests 
dies. La comitiva reial sortirà a les 18 
hores del 5 de gener del carrer Raval 
Bassons fins a arribar al pavelló esportiu 
municipal, aturant-se a l’Ajuntament on 
seran rebuts per les autoritats locals 
per fer el lliurament de les claus del 
municipi. Si esteu interessats a participar, 
podeu demanar informació per telèfon 
o presencialment al departament de 
Cultura de l’Ajuntament o al correu 
electrònic: comunicacio@cervello.cat

Vols ajudar als 
Reis Mags?



S’acosten unes dates plenes d’alegria, 
d’il·lusió, de moments màgics pels més petits. 
Trobades familiars i amb amics per celebrar 
les festes nadalenques i que solen acabar 
recordant temps passats i amb nous propòsits 
per a l’any que comença, i això és el que us 
volem traslladar mitjançant aquestes línies.
Cervelló ha evolucionat com a poble quan ha 
estat governat principalment per governs 
socialistes. Es va fer una magnífica biblioteca, 
una pista poliesportiva, la piscina i el complex 
de Ceraqua, el camp de futbol amb gespa 
artificial, el pont del carrer dels Vidriers, parcs 
i places infantils, un centre de salut, dues 
escoles bressol, habitatge públic, un bus urbà, 
un casal d’avis, l’accés a l’església de Santa 
Maria i la recuperació del Castell de Cervelló, 
entre d’altres. Però tot això requereix un 
manteniment que durant els últims 4 anys no 
ha hagut.
No obstant això, no podem governar mirant 
el passat. Estem a punt de tancar un any ple 
de canvis polítics, tant en l’àmbit local com 
autonòmic i esperem que també sigui en 
l’àmbit estatal.
Però Cervelló ha de continuar creixent i 
evolucionant. Des del govern municipal 
tenim molts propòsits i projectes per aquest 
any 2016 com potenciar el comerç local, el 
creixement del parc empresarial que generi 
nous llocs de treball i reactivar el servei 
d’ocupació local. Realitzar més activitats 
que dinamitzin el poble en l’àmbit cultural, 
esportiu, educatiu i juvenil. Reforçar les 
ajudes a aquelles famílies més necessitades 
i crear projectes de cooperació internacional. 
Realitzar campanyes de sensibilització 
mediambiental, d’igualtat de gènere, de 
civisme i seguretat ciutadana. Dur a terme un 
bon manteniment i ús de totes les instal·lacions 
municipals, un bon funcionament dels 
serveis públics, un Ajuntament àgil, proper, 
comunicatiu i transparent. El grup municipal 
M’Estimo Cervelló PSC CP comptem amb la 
vostra participació per fer possible tot això i us 
desitgem Bon Nadal!

No volem més pedreres

En els darrers plens els regidors d’Esque-
rra hem estat presentant propostes per 
protegir el medi ambient, creiem que és 
una assignatura pendent de Cervelló i es-
tem treballant per tal de millorar-ho.

Recentment vam presentar una proposta 
per tal de no obrir més pedreres en espais 
protegits durant, almenys, els propers 20 
anys. El PSC va votar-hi en contra perquè, 
com ens van explicar 30 minuts abans 
d’entrar al ple, volien celebrar una consul-
ta sobre el projecte d’una nova pedrera al 
costat del Lledoner.

Els republicans, com a bons demòcrates, 
celebrem que les decisions importants es 
prenguin amb tota la ciutadania. De fet, 
vam proposar que també es preguntés a 
la ciutadania pel projecte urbanístic de la 
Bòbila, que preveu la construcció de 370 
habitatges i canviarà i molt l’entrada de 
Cervelló, però malauradament això no en-
tra dins dels plans del govern municipal.

Volem que la consulta sobre la nova pe-
drera es faci i es faci bé, reclamem que el 
govern posi ja la data i la pregunta i ha-
guem d’esperar més per protegir les nos-
tres muntanyes.

Per la nostra part, Esquerra ja vam co-
mençar a explicar les característiques del 
projecte de la nova pedrera en un acte a 
principis de desembre per tal de començar 
el debat amb els veïns i veïnes i que esti-
guin informats de les conseqüències pel 
medi ambient i per la qualitat de vida que 
suposaria una nova pedrera en una zona 
ja sobreexplotada. 

Els regidors i la gent d’Esquerra tenim clar 
que volem deixar un Cervelló millor al que 
ens vam trobar i és per això que diem que 
no volem més forats a les nostres mun-
tanyes.

M’agradaria acabar aquestes línies desi-
tjant-vos a tots un bon nadal i feliç any 
nou!

Per un 2016 ple de millores
per al Cervelló de tothom

Cristina
Martínez

Albert
Racaj
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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

Un any més Creu Roja ha engegat la 
campanya “Joguines per educar” de 
recollida de joguines amb l’objectiu que 
els Reis d’Orient puguin portar regals 
a tots els nens del municipi i a les 
famílies que més ho necessiten, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Els jocs 
i joguines s’estan recollint a tots els 
centres educatius de Cervelló inclosa la 
llar bressol municipal, fins el dia 21 de 
desembre i a la Biblioteca municipal i 
a l’oficina de l’assemblea local de la 
Creu Roja al carrer Vidriers fins el dia 
30 de desembre. Les joguines han de 
ser noves, no bèl·liques, no sexistes i 
preferiblement de caràcter educatiu per 
promoure entre els petits els valors que 
fomentin l’aprenentatge i la convivència. 

Don Mendo: la venganza. Magnífica 
producció teatral de La Calaixera en 
el  seu 35è aniversari. Una adaptació 
divertida, esbojarrada i plena de 
sorpreses d’un clàssic de la comèdia.

15è torneig de Nadal del Club Tennis 
Cervelló amb premis suculents pels 
guanyadors.

Creu Roja recull 
jocs i joguines 



La coherència política

Escoltant algunes persones o veient certes 
publicacions, sembla que es vulgui atribuir 
segons quins mèrits a d’altres formacions 
polítiques que no van governar la passada 
legislatura. Segur que durant el mandat en 
que vaig ser alcalde, es van cometre errors. 
Som humans i ens podem equivocar. Però, 
sis plau, no fem demagògia. L’edifici de l’Es-
cola Nova es va aconseguir durant el meu 
govern, així com la retirada del mòduls i la 
restauració del nostre Parc de La Timba.

El terreny que s’havia cedit a ensenyament 
per fer el futur edifici de l’Institut esta-
va ubicat a Can Mascaró (decisió del PSC 
durant el govern de l’Angelino Maestro). 
Aquest emplaçament el trobàvem mas-
sa allunyat del centre i varem tenir la idea 
d’ubicar-lo al costat del nou edifici de l’Es-
cola Nova. 

Calia, per tant, tirar endavant el sector 
urbanístic que hi ha a l’entrada del poble 
anomenat la Bòbila (de industrial a resi-
dencial). Les avantatges eren evidents: no 
tenir naus a l’entrada del poble i obtenir 
cessions per al poble com pisos de protec-
ció oficial, zones verdes i, sobre tot, la par-
cel·la per al futur Institut. 

Durant els quatre anys que el PSC va estar 
a l’oposició sempre va votar NO al desen-
volupament del sector de la Bòbila, al·le-
gant coses com les distàncies a la variant i 
a la N-340 o a la seva recepció (que, entre 
d’altres, ens va permetre la reforma de ba-
ranes i voreres del Torrent Fondo). 

Sembla que ara no els preocupa res d’això, 
donat que ho porten a Ple i el voten a favor. 
Què ha canviat? Abans estaven a l’oposició 
i havien de votar que NO perquè no eren 
ells qui ho feien? En política s’ha de ser 
coherent. Nosaltres no votarem una cosa 
diferent si estem al govern o si estem a 
l’oposició i, per coherència política, tam-
bé van votar a favor. Felicitem al PSC per 
aquest canvi d’opinió i que, per fi, vegin 
que era un bon projecte per a Cervelló.

Con ilusión (un nuevo proyecto 
comun para toda España)

A partir del 20 de diciembre ya nada será igual. 
Lo hemos visto en la campaña electoral y lo ve-
remos después. El bipartidismo está muerto y 
enterrado. El turno de partidos PP-PSOE y sus 
aliados circunstanciales nacionalistas acabó. Y 
nos debemos felicitar por ello.
Felicitémonos porque el cambio ha empezado 
desde Cataluña. Lejos de ser el lugar por el que 
se rompa España, se ha convertido en la forja 
de una nueva esperanza para todos.
Los oligarcas regionales,  aquellos que consi-
deran que la identidad está por encima de los 
derechos individuales de los ciudadanos; los 
que creen que el “estado propio” es su propio 
estado (o el de sus hijos); que han malgasta-
do, robado, saqueado los recursos de todos y 
que han recortado salvajemente la sanidad y la 
educación; saben que su fracaso en las urnas es 
el prólogo ineludible antes de comparecer ante 
la Justicia.
Primero un grupo de intelectuales, y desde 
2006 más y más personas, han apoyado a una 
fuerza centrada y progresista que hace del ciu-
dadano y sus derechos, recogidos en nuestra 
Constitución, el centro de la acción política. 
Nuestra historia ha demostrado que es im-
posible gobernar desde los extremos. Que las 
políticas más justas son aquellas que priman el 
bien común y que las visiones extremadas ge-
neralmente buscan venganza pero pocas veces 
encuentran justicia.
Porque creemos que en cualquier lugar de 
España todos hemos de tener los mismos de-
rechos y servicios;  porque todos  merecemos 
trabajar y recibir a cambio un sueldo digno; 
porque las clases medias y trabajadoras solo 
tendrán futuro si la escuela de sus hijos es de 
tanta calidad como la de los presidentes de la 
Generalitat; porque el corazón del estado del 
bienestar se basa también en una sanidad de 
calidad, pública y universal; porque toda perso-
na se merece una vivienda digna  y unos hora-
rios laborales que sean compatibles con su vida 
personal, su desarrollo personal y le permitan, 
ante todo, ser feliz.
Queremos también desde el Grupo Municipal 
de Ciudadanos-C´s  en Cervelló desearos unas 
felices Fiestas y un prospero Año 2016 lleno de 
retos y de esperanza.

PODEMOS y queremos 
desearos un feliz cambio 
para el próximo año 2016

Este año entre todos y todas hemos tra-
bajado duro para hacer realidad el cambio. 
Nuestra ILUSIÓN es llevar a cada frío rincón 
un poquito de ESPERANZA cálida. El es-
fuerzo de todos y todas va hacer posible el 
CAMBIO que tanto hemos deseado. 

El brillo de vuestros ojos nos hace sonreír y 
nos hace más fuertes.

SONREID vosotros también, contad los días 
que faltan para que el nuevo sol se asome 
por nuestras ventanas, dejando atrás el frío 
invierno y abriendo una  nueva puerta, un 
nuevo camino, nunca antes caminado. Ha-
remos juntos el camino, acompañados con 
alforjas llenas de ALEGRÍA, lo haremos jun-
tos, abrazados,  porque juntos sí se puede. 
Se puede cambiar el rumbo marcado, por 
los que no están en nuestro mismo suelo, se 
puede cambiar el frío por el calor, la tristeza 
por la alegría, las injusticias por la justicia, 
las desigualdades por la igualdad, los recor-
tes por los derechos, un futuro gris por un 
futuro esperanzador, un futuro para nues-
tros hijos e hijas, nuestros padres y madres, 
donde todos caben y todos cuentan.

Sonreíd porque vuestro DESEO se va hacer 
REALIDAD
Sonreíd porque Sí SE PUEDE   

Isabel
Belmonte

Jesús
Arévalo

Luis
Díaz
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Les botigues i establiments comercials sortejaran regals 
per les compres fetes abans del 5 de gener de 2016.

Ompliu la butlleta que trobareu a les botigues i 
dipositeu-les a l’establiment participant.


