
7 i 8 de maig

La Fira, l’aparador de Cervelló

El 7 i 8
de maig,

participa a
la consulta 

sobre la 
pedrera

ABRIL MAIG 2016



1 de maig
13.30 hores
• Festa d’aniversari de l’esplai 

el Raconet i la colla de 
diables. Plaça de la Masia.

17 hores
• Animació infantil. Plaça de 

la Masia.

3 de maig
Fins el 31 de maig
• Exposició Museu olímpic i 

de l’esport J.A. Samaranch a 
la Biblioteca.

4 de maig
19 hores
• Tertúlia literària sobre 

Mecanoscrit del segon 
origen amb Joan Boher. 
Biblioteca.

5 de maig
18.30 hores
• Hora del conte El cargol 

barbut amb Joan Lara. A la 
Biblioteca

7 i 8 de maig
• Cervelló Fira.

8 de maig
• Aplec de Sant Ponç.

12 de maig
18.30 hores
• Presentació del llibre: 

Fibromialgia, mucho más 
que dolor a càrrec de Silvia 
Ferré Ibars. Biblioteca.

13 de maig
17 hores
• Taller “Reciclem” a càrrec 

de Trini Solé. Sala Polivalent 
Biblioteca.

18.30 h. 
• Xerrada sobre esports: 

futbol sala, a càrrec 
de Montse Luque. Sala 
Polivalent Biblioteca.

15 de maig
18 hores
• Cinema solidari. Organitza 

Cervelló Solidari.

17 de maig
9 horas
• Sessió formativa: 

Responsabilitats legals 
en cas d’accident d’un 
treballador d’una contrata o 
subcontrata. Ajuntament. 

Del 18 al 31 de maig
• Exposició “Menja bé, tu hi 

guanyes”. Ajuntament.
20 hores
• Xerrada sobre diabetis i 

sexe. Ajuntament.

20 de maig
17.30 hores
• Taller de cuina infantil per 

a majors de 8 anys a la 
Biblioteca.

21 hores
• Conferència: Grans autors 

musicals a càrrec de Pere 
Larrosa. Ateneu. Organitza: 
Segle Nou.

21 de maig
11.30 hores
• Grup de conversa d’anglès 

de nivell avançat a la 
Biblioteca.

16 hores
• Campionat de  kiritsu. 

Pavelló municipal Xavier 
Ballber. Organitza Club 
Kiritsu.

23 maig
19 hores 
• Xerrada: fibromialgia, 

síndrome de  fàtiga i 
sensibilitat química. 
Ajuntament.

24 de maig
16 hores
• Taller d’autoprotecció i 

suport vital base DEA. 
Ajuntament.

17 hores
• Xerrada sobre alimentació 

saludable.  Casal de la Gent 
Gran Josep Tarradellas.

25 de maig  
10.30 hores
• Unitat Mòbil de l’Oficina 

de Consum.  Carrer Major, 
davant l’Ajuntament

19.30 hores
• Running a Ceraqua.

26 maig
18 hores
• Procés de participació del 

Pla de mobilitat ciutadana. 
Sala Polivalent petita de 
l’Ateneu.

19.20 hores
• Aquagym a Ceraqua.

27 de maig 
19 hores
• Xerrada sobre estils de vida 

saludables. Ajuntament.

28 de maig
10 hores
• Caminada i Body balance a 

Ceraqua.
20 hores
• Concert “La primavera en el 

romanticisme alemany i la 
tradició catalana. Església 
de Sant Esteve de Cervelló. 
Organitza Cor de Cambra.

29 de maig
A partir de les 10 hores
• Torneig de basket 

commemoratiu 15 anys en 
femení. Pavelló municipal 
Xavier Ballber.

12 hores
• Festivitat de Corpus Christi.
18 hores
• Teatre familiar Les princeses 

també es tiren pets, de 
la companyia El Replà 
Produccions. Ateneu.

30 de maig 
19 hores
• Xerrada sobre salut mental. 

Ajuntament.

31 de maig 
17 hores
• Grup de conversa en anglès 

per a principiants a la 
Biblioteca.

19 hores 
• Xerrada sobre el tabac 

Fuma algú a casa teva?. 
Ajuntament.

1 de juny
19 hores
• Tertúlia literària sobre El 

quadern de Noah a càrrec de 
Joan Boher. Sala Polivalent 
Biblioteca.

2 juny 
• Exposició “El tabac al 

descobert” a la Biblioteca.

4 de juny
• Sortida a Portaventura de 

l’esplai el Raconet.
9 a 14 hores
• Actes del 20è aniversari de 

la Penya Blaugrana.
17.30 hores
• 3a Trobada de penyes 

barcelonistes del Baix 
Llobregat. Cercavila, 
col·loqui amb exjugadors del 
Barça i sopar de gala. Centre 
Cívic l’Ateneu.

4 i 5 de juny
• 18a Trobada de futbol sala. 

Organitza Futsal.

5 de juny
17 hores
• Festa final Farem. Sala 

d’Actes de l’Ateneu.
19.30 h
• Concerts d’estiu organitzats 

per Segle Nou a l’Església de 
Santa Maria: Trio Jacobs.

9 de juny 
• Homenatge al president 

Josep Tarradellas.

11 i 12 de juny
• Trobada de col·leccionistes. 

Ateneu. Organitza Amics del 
Col·leccionisme.

12 juny
10 hores
• Campionat kuksoolwon. 

Pavelló municipal Xavier 
Ballber.

18 de juny
19.30 hores
• Cicle de concerts d’estiu 

organitzats per Segle Nou 
a l’Església de Santa Maria: 
duet Marc Heredia, piano, i 
Pau Codina, violoncel.

21 de juny
9 horas
• Sessió formativa sobre 

quines són les eines més 
eficaces per superar la 
Campanya d’Inspecció de 
Treball 2016. Ajuntament. 
APAE.

23 de juny
• Flama del Canigó. 

Recorregut pels carrers del 
municipi i encesa del foc a la 
rambla Tarradellas.

25 de juny
19.30 hores
• Cicle de concerts d’estiu 

organitzats per Segle Nou 
a l’església de Santa Maria: 
Daniel Ligorio, piano.

25 i 26 de juny
• Torneig de 3x3. Pavelló 

municipal Xavier Ballber. 
Organitza l’Associació 
Esportiva MVP Bàsquet.

29 de juny  
10.30 hores
• Unitat Mòbil de l’Oficina 

de Consum.  Carrer Major, 
davant l’Ajuntament 

10 de juliol
19.30 hores
• Cicle de concerts d’estiu 

organitzats per Segle Nou 
a l’Església de Santa Maria: 
Cor Lerania.

www.cervello.cat

Deixalleria i estris vells
Torrent d’en Mascaró, 2
(Sector Grab)
Tel. 93 660 39 85
Horari: dimarts de 9 a 13 h, de 
dimecres a divendres de 16 a 19 
h dissabtes de 9 a 13 h i de 16 
a 19 h.
Per a la recollida de mobles i 
estris vells, restes d’esporga 
i d’arbres (en feixos, amb un 
màxim de 4 feixos), truqueu 
amb antelació a l’Ajuntament, al 
tel. 93 660 00 70 tenint present 
que les recollides es fan els 
dilluns i dimarts.

Agenda



Fira Cervelló
mucho más que una feria

El 7 y el 8 de 
mayo la Fira 
nos abre las 
puertas a la 

participación

Fira Cervelló,
molt més que una fira

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

El 7 y el 8 de mayo, Cervelló abre las puertas a la participación, a la dinamización comercial, a la riqueza asociativa, 
a la fiesta... Porque la Feria es más que una muestra de la vitalidad de nuestra población. Es un lugar de encuentro, 
un espacio de paseo. Son momentos para que, de los más pequeños a los más grandes, disfruten de la calle Mayor 
y de todas las actividades que se preparan alrededor de nuestra Feria.
Este año tenemos como novedad una feria del vino donde se podrán hacer catas y aprender de los expertos, y será 
un homenaje al pasado de Cervelló, cuando las viñas vestían las montañas de nuestro entorno.
También se habilitará una zona especial de aparcamiento rápido, para que los clientes de los establecimientos 
comerciales de nuestro pueblo puedan estacionar su vehículo de forma rápida para comprar el pan, el diario o 
un buen pastel. Y será un fin de semana importante porque se hará una consulta sobre la posibilidad de ampliar 
una de las canteras de Cervelló. La iniciativa de hacer una consulta popular fue aprobada por el Pleno Municipal, 
y este fin de semana será el mejor momento, dado que la gran mayoría de la población del casco urbano y las 
urbanizaciones pasarán por la calle Mayor y será más fácil poder pasar por el Ayuntamiento a participar.
Somos un pueblo activo y muy vivo. Y ahora, con la primavera se multiplican las actividades. Sant Jordi ha sido un 
magnífico ejemplo de muestra cultural, en los centros educativos, en la biblioteca, en el Casal de la gente mayor 
y en la rambla. Y ahora toca la Feria, que es de los que exponen, de los que venden, de los que organizan pero, 
sobre todo es vuestra, porque todo el mundo trabaja y se esfuerza para que los visitantes y la ciudadanía podáis 
disfrutar de dos días donde la vida se hace en la calle.

El 7 i el 8 de maig, Cervelló obre les portes a la participació, a la dinamització 
comercial, a la riquesa associativa, a la festa... Perquè la Fira és quelcom 
més que una mostra de la vitalitat de la nostra població. És un lloc de 
trobada, un espai de passeig. Són moments perquè, dels més petits als 
més grans, puguem gaudir del carrer Major i de totes les activitats que es 
preparen al voltant de la nostra Fira.
Enguany tenim com a novetat una fira del vi on es podran fer tasts i 
aprendre dels experts, i serà un homenatge al passat de Cervelló, quan les 
vinyes vestien les muntanyes del nostre entorn.
També s’habilitarà una zona especial d’aparcament exprés per tal que els 
clients d’establiments comercials del nostre poble puguin estacionar el seu 
vehicle de forma ràpida per tal de comprar el pa, el diari o un bon pastís.
I també serà un cap de setmana important perquè es farà una consulta 
sobre la possibilitat d’ampliar una de les pedreres de Cervelló. La iniciativa 
de fer una consulta popular va ser aprovada pel Ple Municipal, i aquest cap 
de setmana serà el millor moment, donat que la gran majoria de la població 
del nucli urbà i les urbanitzacions passaran pel carrer Major i serà més fàcil 
poder passar per l’Ajuntament a participar.
Som un poble actiu i molt viu. I ara, amb la primavera es multipliquen les 
activitats. Sant Jordi ha estat un magnífic exemple de mostra cultural, a les 
escoles, a la biblioteca, al Casal de la Gent Gran i a la rambla. I ara toca la 
Fira, que és dels que exposen, dels que venen, dels que organitzen però, 
sobretot, és vostra, perquè tothom treballa de valent perquè els visitants i 
la ciutadania pugueu gaudir de dos dies on la vida es fa al carrer.

L’alcalde
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El 7 i el 8 de maig la fira ens 
obre les portes a la participació
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Els terrenys on es demana
l’ampliació de la pedrera són un PEIN
(Pla Especial d’Interès Natural).
Es pot fer una pedrera en un PEIN?
Les activitats extractives estan previstes en el PEIN.

De quantes hectàrees es demana la
modificació puntual?
27,6 hectàrees. 

Quantes hectàrees contemplarà el 
projecte d’extracció?
12,6 hectàrees. És l’extensió que s’ha de contemplar com a zona 
extractiva al programa d’explotació.

Què és la diferència entre
els 27,6 hectàrees i les 12,6 hectàrees?
El perímetre miner que marca les franges de protecció i de 
seguretat, els vials, l’orografia del terreny, etc.

Deu diners a Cervelló l’empresa
que demana l’ampliació?
No. Ha pagat sempre tot el que estava estipulat al conveni que 
tenia subscrit amb l’Ajuntament de Cervelló.

Hi ha actualment algun conveni
entre l’empresa i l’Ajuntament?
No. El darrer conveni es va signar el 25 d’abril de 2008 i 
va finalitzar el 31 de desembre de 2010, havent-se donat 
compliment estricte a totes les seves clàusules. 

Quan es podrien recuperar
els terrenys afectats?
Depenent del ritme d’explotació. Al ritme actual es podria 
explotar, aproximadament, durant 20 anys.

Què passarà amb la pedrera actual?
Es restauraria a poc a poc omplint-la amb àrids. Es podria signar 
un conveni de forma que de cada tona d’àrid que entri a la 
pedrera per restauració una part vagi cap a l’Ajuntament de 
Cervelló en forma de diners, com està passant ara a la mateixa 
pedrera, a la banda de Subirats. Com que tenen un aval dipositat, 
quan abans recuperi l’empresa l’entorn, abans recupera l’aval.

Què és una pedrera?
Una pedrera és una explotació minera, generalment a cel obert, 
en la qual s’obtenen roques industrials, ornamentals o àrids. En 
el cas de Cervelló són pedres calcàries.

Per a què serveixen les pedreres?
Amb el material es confecciona formigó i morter, per construir 
cases, carreteres, etc.

On és la pedrera?
Està a l’extrem nord-occidental de Cervelló, al límit amb el 
terme de Gelida. L’accés és a l’alçada de la benzinera de l’Ordal. 
Els terrenys són propietat de Pedrera de l’Ordal, S.L.

Quanta gent treballa a la pedrera actual?
58 persones entre llocs de treball directes i indirectes.

Qui autoritza l’activitat extractiva?
L’activitat extractiva l’autoritzaria la Generalitat de Catalunya.

El 7 i el 8 de maig es farà una 
consulta popular per decidir 
l’ampliació o no de la pedrera 
d’El Telègraf

Quan es farà la consulta?
La consulta es farà el 7 i el 8 de maig, a l’OAC (Oficina d’Aten-

ció Ciutadana) de l’Ajuntament de 10 a 14 i de 17 a 20 h.

Qui podrà participar?
Podran participar els majors de 16 anys que estiguin 
inscrits al padró de Cervelló fins al dia 17 de març. Hauran 
de portar el DNI, passaport o permís de conduir originals.

Garanties del procés.
Les urnes estaran sempre custodiades. S’habilitaran 
unes capses que contindran les urnes que es 
precintaran quan s’interrompin les votacions al 
migdia i a la nit,  pel president i els dos gestors de cada 
mesa. Dissabte al vespre la Policia Local s’endurà les 
capses amb les urnes a la Comissaria i les retornarà 
diumenge al matí abans de les 10 hores.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar la iniciativa institucional 
per a la convocatòria d’una consulta popular amb els vots 
a favor de M’Estimo Cervelló-PSC, CiU, C’s i Cervelló Ara 
sí es pot, i en contra d’ERC. La consulta pretén recollir 
l’opinió de la ciutadania de Cervelló sobre l’ampliació o 
no que ha demanat la pedrera d’El Telègraf.



Esteu d’acord amb la iniciativa municipal de modificar el Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal per a possibilitar una 
futura ampliació de l’activitat d’extracció d’àrids i graves, que es 
desenvolupa en l’actualitat en la pedrera d’El Telègraf?

La
pregunta

La consulta es fa per donar a la població l’oportunitat de 
pronunciar-se sobre aquesta decisió  i fer-la partícip d’un 
tema que afecta tota la ciutadania.

1. Per a l’aprovació de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló es 
necessiten 7 vots dels 13 regidors que actualment 
conformen el Ple Municipal.

2. L’equip de govern (PSC i Cervelló si es pot) considerarà 
vinculant el resultat del procés de participació si 
aquesta és prou important (almenys un 15% del 
cens), i si el resultat és prou clar (almenys un 50% de 
posicionaments en un o un altre sentit).

Per què es fa la consulta?

Actualment existeix a la zona de l’Ordal la pedrera 
del Telègraf, on es realitza una explotació extractiva. 
L’empresa que gestiona aquesta pedrera ha plantejat 
a l’Ajuntament la possibilitat d’anar clausurant i 
restaurant l’actual zona d’explotació i traslladar-
la cap als terrenys contigus. Per tal de possibilitar 
aquesta ampliació de l’àmbit explotació, és necessari 
tramitar una modificació de planejament per canviar 
l’ús previst per la normativa urbanística actual en 
aquesta nova zona i assignar-li l’ús extractiu. 

Si finalment es modifica el Pla d’Ordenació 
Urbanística i s’amplia la pedrera, l’empresa faria 
una sèrie de mesures compensatòries en benefici 
del municipi.

1. Pedrera Cal Tita
2. Pedrera El Telègraf (actual)
3. Pedrera El Telègraf 
    (on demanen l’ampliació)

1 Cervelló2
3
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Amb quins diners i qui recuperaria
la pedrera que es vol ampliar?
La recuperació la faria l’empresa. Està obligada per llei. Per això 
diposita un aval davant la Generalitat. En aquest cas, com que 
és una zona d’especial interès, l’aval seria el doble. Si l’empresa 
no recuperés la zona, es faria servir l’aval per fer la restauració.

.Quin aval va dipositar
per recuperar l’actual pedrera?
577.308,87€.

Com s’explotaria aquesta
nova zona extractiva?
Segons un model d’explotació seqüencial. Es realitza per bancs 
d’explotació des de les zones més altes a les més baixes. 
Això possibilita la restauració integrada, ja que quan s’inicia 
l’explotació d’un nou banc, pot engegar-se també la restauració 
de l’anterior. Al final de l’explotació, els primers bancs poden 
trobar-se pràcticament renaturalitzats.

Aquest sistema d’explotació seqüencial amb restauració 
integrada limita al mínim operatiu les dimensions dels fronts i 
la superfície ocupada en un instant donat.

Com es recuperaria aquesta pedrera?
La pedrera es recuperaria d’acord amb el programa de 
restauració que forma part de l’expedient d’autorització per 
part de la Generalitat. Això suposaria la revegetació amb flora 
autòctona de la zona.

Quin impacte té la pedrera?
El trànsit de camions, les voladures amb el consegüent soroll i 
la pols que origina l’extracció, a més de l’impacte visual i físic 
sobre la zona d’extracció que transforma el paisatge de l’indret.



L’Ajuntament de Cervelló, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, està redactant el Pla de Mobilitat de Cervelló 
amb l’objectiu de crear les estratègies de mobilitat sostenible del municipi. 
El Pla consta d’una diagnosi de les diferents xarxes de mobilitat (vianants, 
bicicletes, transport col·lectiu i transport motoritzat) i d’un pla d’acció que 
pretén definir les directrius de mobilitat a seguir en els propers anys. 
En aquests moments s’està treballant amb la redacció d’aquestes propostes 
i volem que la ciutadania opini sobre l’esborrany de mesures proposades. 
L’opinió de tots els cervellonencs i cervellonenques ens interessa, segur que 
tots hi tenim a dir. 
A continuació es presenta una síntesi de les principals propostes recollides 
en el Pla i tota la informació referent al procés de participació ciutadana. 

Coneix com serà la mobilitat del nostre poble:
plademobilitatdecervello.cat

SABIES
QUE...

... cada habitant fa de mitjana
3,3 desplaçaments al dia (en total 
a Cervelló es duen a terme 28.000 

desplaçaments diaris)?

... el 50% dels desplaçaments 
interns es duen a terme a peu i 

només el 0,2% en bicicleta?

... al c. Major l’espai dedicat al 
vehicle és més del doble de l’espai 
dedicat al vianant? I que presenta 

una intensitat mitjana diària 
de vehicles superior als 10.000 

vehicles?

... als carrers amb velocitat 30 
la bicicleta pot conviure amb el 

vehicle privat a la calçada?

... la bicicleta elèctrica permet 
superar pendents de més del 20%, 

tot plegat amb una autonomia 
superior als 30 km.

... el servei d’ajuda a la mobilitat 
de l’Ajuntament transporta 32 

persones diàriament?

... Al nucli urbà hi ha 2020 places 
d’aparcament en via pública i el 
percentatge d’ocupació durant el 
dia oscil·la entre el 68 i el 91% en 

funció de l’àmbit?

Redacció del
Pla de mobilitat 
urbana de Cervelló
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n	 Incrementar la participació dels mitjans no motoritzats i el transport 
públic en els desplaçaments interns afavorint un transvasament 
modal d’usuaris del cotxe vers els transports més sostenibles.

n	 	Incrementar la participació del transport públic en els desplaçaments 
de connexió.

n		Recuperar espai públic destinat actualment als vehicles. Augmentar 
la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.

n		Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.
n		Fomentar un ús més eficient del vehicle privat.
n		Garantir l’accessibilitat a la via pública i als transports a les persones 

amb mobilitat reduïda.
n		Reduir l’accidentalitat.
n		Reduir la contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica i la 

contribució al canvi climàtic derivada del transport.

Objectius del Pla



Web. A la pàgina web www.plademobilitatdecervello.cat pots trobar tota la 
informació referent al Pla de Mobilitat (documents, cronograma, elements de 
participació). Bústia ciutadana. Pots fer-nos arribar comentaris i propostes 
de mobilitat a través de la bústia ciutadana que trobaràs a la pàgina web. 
Sessió presencial. El dia 26 de maig es farà una sessió de participació 
ciutadana on es presentarà les principals propostes del pla de mobilitat i 
es recollirà les aportacions dels ciutadans. La data i lloc està pendent de 
concretar, properament s’informarà a la pagina web.

El 26 de maig tindrà lloc la 
sessió de participació per 
recollir l’opinió de la ciutadania 
sobre les propostes del Pla de 
Mobilitat Urbana.
Participa! 
La teva opinió ens 
interessa!

Participació
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Mobilitat a peu i en bicicleta
n		Canvi de secció del c. Major per 

tal de disposar de més espai pel 
vianant i de més qualitat i donar lloc 
a la bicicleta i a partir de reduir espai 
d’aparcament i reduir la velocitat del 
trànsit. 

n		Ampliar l’espai destinat al vianant 
de la Rambla i els carrers de l’entorn.

n	 Ampliar progressivament l’amplada 
de les voreres que no compleixen 
els criteris d’accessibilitat. 

n	 Crear nous passos per a vianants 
en determinats punts i adaptar amb 
guals els passos existents que no 
són accessibles. 

n	 Connectar amb un vial per a 
vianants i bicicletes el nucli amb les 
urbanitzacions i als municipis veïns. 

n	 Efectuar mesures de protecció a 
l’entorn de l’escola Santa Maria de 
Cervelló. 

n	 Adequar un espai per a vianants i 
bicicletes al pont sobre la riera de 
Cervelló. 

n	 Estudiar la creació d’un camí escolar 
que faciliti l’accés a peu fins a 
l’Escola Nova i l’Escola Santa Maria 
de Cervelló.

n	 Habilitar nous aparcaments per a 
bicicletes a l’entorn dels principals 
equipaments i serveis.

n	 Fomentar l’ús de la bicicleta 
elèctrica.

Mobilitat en transport públic
n	 Estudiar la possibilitat de convertir el 

servei d’ajuda a la mobilitat existent 

a un transport a la demanda.
n	 Posar pantalles amb informació 

del temps de pas dels autobusos 
interurbans a les principals parades.

n	 Millorar algunes parades i la seva 
informació. 

Mobilitat en vehicle privat i 
aparcament
n	 Limitar la velocitat de circulació a 

30km/h en tots els carrers excepte 
els que formen part de la xarxa 
viària principal. 

n	 Foment del vehicle elèctric a partir 
de subvencions en l’impost de 
circulació i habilitant punts de 
recarrega elèctrica per a vehicles. 

n	 Millora de l’espai públic i ampliació 
de l’espai per a vianants.

Principals propostes del Pla
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Afectació al trànsit per la Fira
A partir de les 17.30 hores del divendres 6 de maig i fins les 
6 hores del dilluns 9 de maig, amb motiu de la celebració de 
la fira del comerç de Cervelló, el trànsit patirà les següents 
alteracions:

1 Tall de trànsit al carrer Major del número 31 al final de 
carrer i la seva correspondència frontal en números 
parells.

2 Tall de trànsit a l’avinguda Catalunya del número 2 al 28 i 
la seva correspondència frontal en números senars.

I tots aquells carrers que s’accedeixi des de aquests tram 
tallat al trànsit o tinguin com destinació aquest tram.

Canvi de sentit de circulació: en els següents carrers 
es circularà en sentit contrari a l’habitual
3 Carrer Mestre Adela Cardona
4 Coral Diana

5 Els veïns dels carrers Coral Diana, rambla Tarradellas, 
Santa Maria, Plaça del Mestre i Mestre Puignau que 
tinguin pàrquing tenen garantida la sortida en sentit 
Barcelona però no podran tornar a accedir-hi fins que 
finalitzi la Fira.

6 Els veïns del pàrquing del carrer Sant Esteve podran 
sortir únicament en horari de 22 a 8 hores creuant el 
carrer Major i pel carrer Germandat Sant Sebastià.

P S’habilitarà una zona d’aparcament especial de la Fira 
en el carrer Major, dels números 19 al 29 (façana de 
l’església) amb estacionament limitat d’una hora per fer 
gestions en horari comercial.

L’empresa Soler i Sauret habilitarà parada de bus provisional 
en els dos sentits dels trajectes a la rotonda de Ceraqua.
Demanem que els conductors que tinguin previst fer ús 
del vehicle tinguin en compte aquesta informació. Per 
qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la Policia local 
i seguiu les seves indicacions.

La Fira de Cervelló és l’espai de trobada de comerços, empreses i entitats on 
tenen l’oportunitat de compartir els seus millors productes i serveis amb la 

ciutadania, de forma relaxada, distesa i amb il·lusió. 

El carrer Major es transforma en un gran aparador on els visitants podran 
gaudir d’un ampli ventall de productes i activitats. Com a novetat aquest any es 
presentarà la 1a Fira del Vi, on podrem tastar diferents tipus de vins i ampliar els 

nostres coneixements d’aquest art mil·lenari.
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PROGRAMA D’ACTES DE LA FIRA DE CERVELLÓ
11 h Inauguració  de la Fira de Cervelló. Estand 

de l'Ajuntament.  
12 h Inauguració de l’exposició "Pubilles de 

Cervelló" a Cal Badia, organitzada pel Grup 
de Recerca. 

12.30 h Exhibició de balls a càrrec del Casal de 
la Gent Gran. Escenari Rambla Josep 
Tarradellas.

13.15 h Exhibicions d’arts marcials coreanes a 
càrrec de Kuksoolwon. Carrer Major davant 
la Biblioteca.  

17.30 h Inauguració de la “Cervelló Fira del Vi”. 
Escenari del carrer Major, 46-48.  

17.30 h Plantada de Gegants. Rambla Josep 
Tarradellas. 

18 h Aperitiu a ritme de Jazz, Blues & Funky. 
Escenari Rambla Josep Tarradellas 
Professors de l’Aula de música. 

18.30 h Conferència sobre mètodes d’elaboració del 
vi i els seus sabors. Escenari del c. Major, 
46-48.

19 h Trobada gegantera i cercavila amb 9 colles 
convidades pels Gegants de Cervelló.

20.30 h Tast de vins dins del marc de la “Cervelló 
Fira del Vi”. Escenari del carrer Major, 46-
48.

22 h Sevillanes amb “rebujito”. Sala d’Actes del 
Centre Cívic l'Ateneu, organitzat pel Casal 
de la Gent Gran.

10 a 20 h Campanya de donació de sang a la unitat 
mòbil instal·lada al recinte firal amb 
l’Associació de donants de sang del Baix 
Llobregat.

Durant el matí, sessions d’entrenament “Bodytec”
a l’estand de Kine Fisioteràpia.

9 h Trobada de vehicles clàssics al carrer Major, 
organitzada pels Amics de vehicles clàssics a 
Cervelló. 

10.30 h Exhibició de zumba. Escenari Rambla 
Tarradellas, a càrrec de Ceraqua. 

12 h Actuació castellera dels Matossers de Molins 
de Rei i colla convidada. Al carrer Major, davant 
la Biblioteca.  

13.30 h Cant de caramelles amb la Coral Diana a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament.  

18 h Concert de cant coral amb Veus Amigues del 
Casal de la Gent Gran, a l’escenari de la Rambla 
de Josep Tarradellas. 

18.30 h Conferència "El Vi a Cervelló” a càrrec del 
tècnic d'elaboracions de vins Albert Racaj.  
Escenari del carrer Major, 46-48. 

19.15 h Exhibicions d’arts marcials coreanes a càrrec de 
Kuksoolwon al carrer Major davant la Biblioteca.

19.45 h Exhibicions de balls de saló organitzat per 
Bailes Marcos y Antonia, a l’escenari de la 
Rambla Josep Tarradellas. 

Dissabte durant tot el dia a l’estand de Popcar, vine a 
jugar a “THE GAME”.

• Tallers demostratius de ceràmica i filadora. Plaça de la 
Biblioteca.  

• Tallers demostratius de forja i picapedrer. Plaça de la 
Biblioteca.  

• Exposició “Pubilles de Cervelló” a Cal Badia (c. Major, 93). 
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

• Xocolatada a les 10 h a l’estand de Cervelló Solidari. 
• Torneig de 3x3 de futbol a l'estand del Club Deportivo 

Cervelló i Penya Blaugrana. 
• Tallers musicals a l'estand de Som-hi-li. 

Dissabte 7 de maig de 2016 Diumenge 8 de maig de 2016

Activitats durant els dos dies

Estand municipal
A l’espai municipal, que estarà davant l’Ajuntament, podrem donar idees per elaborar la nova ordenança del 
civisme i la convivència ciutadana. És important que tots i totes participem per tal d’aconseguir un Cervelló més 
net, sense cartells a les parets, sense excrements de gossos a les voreres, sense 
bosses d’escombraries fora dels contenidors... Hi ha tantes coses a millorar. 
L’Ajuntament ha de posar de la seva part: posarem més papereres, farem 
pipicans, muntarem panells d’expressió ciutadana per penjar la publicitat dels 
actes... però hem de ser tots els que ens conscienciem de que un Cervelló cívic 
és possible i de que tothom ha de participar.

"Sóc una bossa reutilizable. Sóc moderna, còmoda, divertida i, sobretot, 
compromesa amb el medi ambient, perquè, amb mi, no són necessàries 
gaires bosses de plàstic i pots reduir els residus. Em podràs recollir 
a l'estand municipal. Si us plau, fes-me servir. Farem bona parella. 
Gràcies".
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Un total de 26 habitatges del municipi han participat en 
la convocatòria 2014-2015 d’ajuts per a la rehabilitació 
residencial de l’Ajuntament de Cervelló i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona destinada a aconseguir més 
seguretat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
D’aquest habitatges, 18 han rebut ajudes per a la 
conservació i 8 per a millorar la seva habitabilitat, d’un 
global de 10 edificis. Tan sols dues de les actuacions 
sol·licitades es van denegar per no complir els requisits 
de la convocatòria.
El programa contemplava quatre paràmetres: la 
conservació, l’habitabilitat, la sostenibilitat i eficiència 
energètica i l’accessibilitat dels habitatges. D’aquestes 
xifres es desprèn que 65 veïns i veïnes han aprofitat 
l’ajuda per fer tasques de conservació en el seu habitatge 
(45) o per fer-ho més habitable (20). Els propietaris i 
propietàries podien sol·licitar ajudes des del 35% del valor 
de les obres per fer front, per exemple, a la reforma de la 
façana, la instal·lació d’ascensors, la solució de problemes 
estructurals, l’adequació de les instal·lacions energètiques, 
l’eliminació de barreres arquitectòniques per afavorir la 
mobilitat i la substitució de banyeres per dutxes.
Sobre l’antiguitat dels edificis on s’ha fet alguna actuació 
cal destacar que 3 tenien més de 45 anys, 3 estaven 
construïts entre 1971 i 1980, 2 entre 1981 i 1990 i, per 
últim, 2 en tenen menys de 14 anys. L’impacte econòmic 
de la campanya en el municipi ha estat de 124.569,50 
euros, dels quals l’AMB ha aportat gairebé 46.000 euros.

El Ple de l’Ajuntament de Cervelló 
va aprovar en el mes de març per 
unanimitat una moció per a la creació 
de la figura del “Defensor/a de l’aturat/
ada” a nivell local, com una iniciativa 
estructurada des dels moviments 
socials i la societat civil, que actuarà 
sempre en col·laboració amb els 
serveis tècnics de l’Ajuntament. 
La moció la van presentar tots els 
grups municipals arran de la iniciativa 
promoguda per l’entitat local Eix 
Social, davant la situació creixent 
de desprotecció i desigualtat social 
de la ciutadania i les noves dades 
conegudes sobre l’augment de la 
pobresa i l’exclusió social al nostre 
país.  El/la Defensor/a de l’Aturat/
da es crea per ajudar i defensar els 
drets de les persones desocupades a 
Cervelló. A més, la moció contempla 
la creació d’una taula formada per un 
representant de cada grup municipal 
i d’Eix Social amb la finalitat de 
redactar les bases per a l’elecció del 
Defensor/a de l’aturat/a, així com les 
normes de funcionament del mateix/a 
en el termini de dos mesos, comptant 
amb el suport dels ens supralocals i 
entitats municipalistes que vulguin 
participar. L’Ajuntament de Cervelló 
dotarà a aquest Defensor/a de 
l’Aturat/da dels mitjans tècnics 
necessaris per poder exercir les seves 
tasques, com són telèfon, espai físic 
per rebre visites, espai a la pàgina 
web de l’Ajuntament, etc.

Durant els propers dies s’acabaran d’enllestir les 
tasques d’enjardinament dels aparcaments de 
la zona històrica de Santa Maria i del castell de 
Cervelló. Aquestes feines culminaran la segona 
fase de les obres d’aquests aparcaments, la 
primera de les quals va finalitzar al mes de 
novembre passat. Les obres han consistit en el 
marcatge de les 14 places existents, la construcció 
d’una bionda de fusta de protecció del desnivell 
per tal de garantir la seguretat dels vehicles i 
dels vianants i l’arranjament amb vegetació de 
la zona. Les obres s’han finançat gràcies a uns 
subvenció de la Diputació de Barcelona per 
import de 10.000 euros.

Millores a la zona d’aparcament de 
l’església de Santa Maria i el castell

Es crearà el 
Defensor de 
l’aturat

26  habitatges es 
beneficien dels ajuts 
per a rehabilitació

S’han marcat les places d’aparcament 
i s’ha protegit el perímetre
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A partir del 2 de maig es posa en 
funcionament el nou servei de bus exprés 
E-17 que enllaçarà Cervelló amb Barcelona 
fent només parades a Vallirana i Cervelló, 
per la qual cosa la durada del trajecte es 
redueix considerablement, ja que circularà 
per l’autovia B-24 i l’autopista B-23. 

La nova línia té més freqüència de pas, 
amb 10 noves expedicions d’anada i 9 de 
tornada els dies feiners, ofereix informació 
als usuaris en temps real mitjançant  
pantalles d’informació dinàmica a les 
principals parades i als autobusos, compta 
amb vehicles totalment accessibles i amb 
Wi-Fi gratuït, distribueix premsa gratuïta 
a bord i transmet una imatge diferenciada 
identificable amb el símbol “e”. La línia 
tindrà 6 parades a Cervelló.

La nova línia
E-17 del bus exprés
en marxa

Els voluntaris de les ADF de la comarca es formen al municipi
Cervelló va acollir el passat 4 d'abril un dels dos cursos de 
formació bàsica que organitza la federació d’Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADF) del Baix Llobregat per als nous 
voluntaris de tota la comarca juntament amb Sant Esteve 
Sesrovires. Gràcies a aquesta formació un total de 18 
membres van poder rebre els coneixements més bàsics i 
essencials de com són, com s’organitzen i com treballen les 
ADF, a més de conceptes bàsics sobre cartografia, ús de les 
emissores i com afecten els incendis forestals a l’ecosistema 
que ens envolta.  Els ponents de la formació van ser experts 
en les matèries que treballen com a responsables en 
diversos àmbits de la prevenció i extinció d’incendis i de la 
regeneració forestal.

Des de mitjans del mes d’abril s’estan duent a terme els treballs de 
desbrossament i manteniment de la via publica i d’eliminació d’herbes 
de les zones pavimentades (voreres) de diversos punts del municipi. De 
moment s’han enllestit els carrers del polígon el Grab, el perímetre de 
l’Escola Santa Maria i les urbanitzacions d’Interclub i el Mirador. Aquests 
dies es treballa a Santa Rosa i es continuarà a Torre Vileta, Can Guitart Vell, 
Can Pi i Can Castany. Aquestes feines contribueixen a millorar la seguretat 
viària, poden evitar problemes majors en cas d’episodis forts de pluges 
i ajuden a la prevenció d’incendis. Es tracta de tasques periòdiques de 
manteniment que es realitzen al municipi quan arriba la primavera i les 
herbes creixen per arreu.

Continua el desbrossament
a les urbanitzacions

Vallirana 
Cervelló

Barcelona



La gent gran del municipi ha estat la protagonista en els actes 
organitzats amb motiu de la Setmana de la Primavera de l’11 al 
16 d’abril, on no  va faltar el cinema, un bingo solidari, el concert 
amb actuacions dels diferents grups de ball i de teatre del Casal, 
una xerrada sobre drets i deures del consumidor i el lliurament de 
premis dels campionats de dòmino i de cartes. El punt culminat i 
amb més participació va ser la festa d’homenatge a les persones 
majors de 80 anys de la localitat que va aplegar més de 200 
persones al Pavelló municipal Xavier Ballber amb un berenar, 
actuacions musicals i de teatre i obsequis per als assistents i per 
les persones més longeves de la vila.

Si hi ha un lloc on la gent gran del municipi pot relacionar-
se, esbargir-se i omplir el temps amb les activitats més 
diverses és el Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas. 
Durant la setmana s’organitzen activitats esportives 
(gimnàstica i petanca) i artístiques (cant coral, sevillanes, 
el grup del “xou”, teatre, diferents balls...), lúdiques (jocs de 
taula)  i també d’altres com classes de repàs i el taller de la 
memòria que serveixen per exercitar les seves capacitats 
intel·lectuals. De forma esporàdica també poden rebre 
formació en noves tecnologies per desenvolupar-se amb 
les tauletes, els mòbils i els ordinadors. Un cop al mes, 
els socis i sòcies es troben per fer ball popular a l’Ateneu 
el diumenge a la tarda i també mensualment participen 
d’una excursió de tot un dia per visitar llocs d’interès. I de 
forma puntual, el casal és l’escenari de xerrades, sessions 
de cinema o festes diverses. Tot plegat per aconseguir que 
la gent gran sigui activa, dinàmica i molt participativa.

Oci i cultura conviuen 
en el Casal de la Gent Gran 

Els avis més grans gaudeixen 
d’un merescut homenatge
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L’Escola Nova
va celebrar els
jocs florals i un 
grup d’alumnes, 
pares i mares 
van representar 
la nova llegenda
de Sant Jordi.

L’Eix Social 
celebra un 
concert 
solidari amb la 
col·laboració 
dels mestres de 
l’Aula de Música.

El Casal de la 
Gent Gran va 
fer lectures de 
poemes, cançons 
i van finalitzar 
amb una ballada 
de sardanes.

L’Escola Santa 
Maria de 

Cervelló va 
celebrar els jocs 
florals amb una 

representació de 
la llegenda entre 

premi i premi.

La rambla Josep Tarradellas ha acollit enguany la majoria 
dels actes per celebrar la diada de Sant Jordi. La novetat més 
destacada ha estat la mostra de llibres dels autors locals que 
durant tot el matí de dissabte va acompanyar la venda de llibres, 
roses, i altres productes, així com les activitats que van oferir 
diverses entitats del municipi, com el grup de teatre La Calaixera, 
l’esplai el Raconet i el Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas. 

El grup Alma i la mar de contes va explicar  tres contes de 
Sant Jordi per acostar la figura del cavaller als més petits del 
municipi.  Algunes agrupacions polítiques locals també van 
aprofitar l’ocasió per col·locar parades a l’espai de la plaça de la 
Biblioteca. 

Ha estat un Sant Jordi familiar per la seva celebració en dissabte 
que ha convidat a sortir al carrer a grans i petits. I malgrat la 
pluja que va caure a la tarda, la diada es va rematar amb el 
concert de Jazz&Blues&Pop organitzat per l’entitat Eix Social a 
l’Ateneu amb els professors de l’Aula de Música acompanyats de 
Francesca Patiño.
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Els joves de Saint Martin le Beau han tornat a visitar el municipi 
gràcies a l’intercanvi que s’organitza amb els estudiants de 
l’institut de Cervelló. Del 10 al 14 d’abril els joves van participar 
d’activitats lúdiques i culturals per conèixer el territori i els seus 
companys catalans, la primera de les quals va ser la recepció 
institucional oferta per l’Ajuntament per continuar amb la paella 
que els esperava a l’Ateneu. El programa d’activitats es va completar 
amb sortides a Barcelona i a Cadaqués, sopars amb les famílies 
d’acollida i activitats organitzades pels mateixos joves. Els joves 
de Cervelló de 3r d’ESO que estudien francès a l’institut tornaran 
la visita el proper mes de juny. Aquest és el segon any que es duu 
a terme l’intercanvi amb els estudiants francesos, que durant 
aquest cinc dies s’allotjaven en cases particulars. L’intercanvi el fa 
possible l’esforç de professors i alumnes del SI Cervelló, el Comitè 
d’Agermanament Cervelló i Jumelage Saint Martin le Beau, l’AMPA 
de l’Institut i l’Ajuntament de Cervelló.

Joves de Saint 
Martin Le Beau i de 
Cervelló intercanvien 
experiències i amistat

La inauguració de l’exposició  Discriminació Zero a càrrec 
de Farem, l’Associació d’Activitats Artístiques, Noies 
de Cervelló Puntaires i l’Associació de Dones va ser la 
primera activitat de la Setmana de les Dones celebrada 
la primera quinzena del mes de març. Tot seguit 
arribarien exposicions, tallers, cinema, teatre, debats i el 
tradicional Sopar de les Dones, per omplir gairebé dues 
setmanes adreçades especialment al col·lectiu femení 
al voltant del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Cervelló aposta 
per la igualtat

El Comitè d’Agermanament de Cervelló amb Saint Martin le Beau 
va organitzar  el passat 6 de març a l’Ateneu la calçotada popular 
per recollir fons per finançar les activitats d’agermanament entre 
els dos pobles durant l’any. A finals d’abril i principis de maig, una 
delegació del Comitè i membres del consistori visitaran el poble 
germà per participar a “l’omelette géante” que fan cada any per 
aquestes dates. Pobles germans, pobles amics.

Calçotada d’agermanament
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Gran participació de les famílies en el taller “Els canvis a l’adolescència” que es va fer a 
l’espai de la Nau el passat 7 d’abril, ja que es van omplir totes les places disponibles. El 
taller, adreçat a pares i mares amb fills adolescents, pretenia donar-los elements per 
detectar possibles problemes o conflictes, facilitar-los orientacions sobre els canvis 
que es produeixen en aquesta etapa vital, millorar la comunicació entre ambdues 
parts i informar-los del recursos que tenen a l’abast en cas de necessitar orientació o 
suport per part de l’administració. Donada la bona acollida per part del pares i mares 
s’està treballant en la idea de repetir aquesta formació l’any vinent.
D’altra banda la Nau també va acollir el passat 20 d’abril un taller organitzat amb la 
col·laboració de l’entitat Humana adreçat als infants del servei socioeducatiu per tal 
de sensibilitzar sobre el tema del medi ambient i el reciclatge. Per fer-ho més amè per 
la canalla, durant el taller cada nen i nena fabricà una titella amb productes reciclats 
que després s’emporta cap a casa. La Nau pretén transmetre valors educatius i de 
cooperació internacional, ja que els nens descobreixen que la roba que ja no utilitzen 
pot tenir altres usos a través del reciclatge o pot ser aprofitada per altres persones.

Tallers per a famílies amb fills adolescents a La Nau

La música va envair la Biblioteca en 
l’audició oberta a tota la població que van 
oferir el passat 17 de març els alumnes i 
professors de l’Aula de Música. Aquesta 
escola, que funciona des de fa 8 anys, 
compta amb una seixantena d’alumnes, 
des dels 3 anys fins als que siguin perquè 
“la música no té edat”, segons manifesta 
la seva responsable, Gisela Flasche. “A 
l’Aula procurem que tothom que vulgui 
tocar un instrument ho pugui disfrutar, 
no és un mètode estricte de conservatori, 
venen aquí per passar-s’ho bé i aprendre 
dins de les seves possibilitats”. Fins i tot 
imparteixen classes a persones amb 
discapacitat, d’instruments que van des 
de la mateixa veu als més comuns com el 
saxo, el baix, el violí i la guitarra en totes les 
varietats, a d’altres menys habituals com 
l’oboè. “La música en si és una teràpia, 
un nen amb sensibilitat per la música 
desenvolupa un ritme, un moviment i una 
oïda especials. L’infant reacciona davant 
la música d’una manera espectacular, 
són molt sensibles als sons. En el cas de 

la gent gran és diferent però també veus 
que en persones amb dificultat també s'hi 
aprecia la felicitat a les seves cares quan 
són capaces de tocar un instrument”, 
manifesta Gisela, a qui la música ha 
acompanyat tota la vida: “volia ser 
pianista però vaig acabant estudiant per 
infermera, tot i que he anat compaginant 
feina amb la música com a afició, ja que 
també vaig ser professora a l’Escola Santa 
Maria”. Confessa que és una sort tenir 
els professors amb el que compta: “vaig 
començar amb un guitarrista i ara en 
tinc 5 mestres i tots titulats”. Alguns dels 
alumnes arriben a l’Aula amb les idees molt 
clares sobre el que volen aprendre però en 
altres casos no ho tenen molt definit i fan 
una roda d’instruments per poder triar. 
Hi ha infants que entren amb menys de 
3 anys i continuen durant molt de temps. 
No tots ho fan només per aprendre, ja que 
n’hi ha que poden trobar en la música el 
seu futur professional, com per exemple 
el jove guitarrista de 21 anys que s’està 
preparant per entrar a l’ESMUG.

Aula de Música 
de Cervelló: 

gaudint de 
la música

Més de cent persones es van calçar sabates còmodes per participar el 
passat 3 d’abril a la caminada popular organitzada per la Biblioteca de 
Cervelló, amb la col·laboració del Grup de Recerca i Gaudim Cervelló, per 
visitar els cirerers en flor de Cervelló cap a la riera. La sortida també va 
comptar amb la presència d’un grup del Centre Excursionista de Molins de 
Rei. Els participants van gaudir d’una travessia d’una 10 km pels camins 
propers als conreus que ens envolten al llarg del terme municipal. En un 
no res, ens podrem delir amb les fantàstiques cireres que ens donen els 
nostres camps. 

Tot passejant entre els 
cirerers florits



Els joves de l’esplai visiten Sau
El grup de Joves de l’esplai el Raconet van marxar de campaments 
al pantà de Sau per Setmana Santa, concretament a Can Mateu al 
terreny d’acampada els Prats. Excursions per la zona, visites al pont 
de Malafugassa i al poble de Vilanova de Sau, jocs i una gimcana de 
la natura per conèixer diferents animals i arbres van omplir aquests 
dies d’esbarjo malgrat la pluja. També van tenir l’ocasió de conèixer 
altres esplais i fer nous amics. Dues de les participants, l’Alícia López i 
la Carla Villegas, expliquen que “abans de marxar va passar una cosa 
inesperada, vam simular un casament en senyal d’unió de grup i d’on van 
sorgir moltes coses que ens van emocionar. En arribar ens esperaven 
els pares i mares amb una bona cassola plena de xocolata i un plat de 
xurros, melindros, galetes...Va ser una experiència inoblidable”.

Cervelló Solidari va organitzar el passat 
16 d’abril una recollida d’aliments en el 
carrer ben especial, destinada bàsicament 
als infants. Es tractava de productes 
d’esmorzar com llet, cacau en pols, crema 
de xocolata, melmelades i cereals, que 
ompliran les reserves del banc d’aliments 
de Càritas. Segons fonts de l’entitat “es va 
triar fer aquest tipus de recollida perquè 
s’havia detectat que hi havia poc estoc de 
productes d’aquest tipus”. D’altra banda, 
l’entitat conjuntament amb la Penya 
Blaugrana també van portar a terme una 
iniciativa coincidint amb la diada de Sant 
Jordi: regalar un llibre a cada persona que, 
a canvi, aportés qualsevol tipus de menjar 
com a mostra de solidaritat per a les 
persones que ho necessiten.

Cervelló Solidari 
continua amb les 
recollides de menjar 
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El grup d’esplai el Raconet van marxar de colònies el passat 5 i 6 de 
març a la casa de colònies Les Codines a Sora. Les colònies, adreçades 
a infants de P3 a 4t d’ESO, van tenir com a tema d’enguany. 
“La petjada estranya”: la Tina els havia deixat una gran missió, 
descobrir de qui era la petjada que es trobarien els infants a la 
casa de colònies. Els participants ens expliquen que ”en arribar a la 
casa vàrem realitzar diferents jocs de coneixença i, un cop dinats i 
relaxats, vam conèixer els animalons que envoltaven la casa. De cop 
i volta vam veure que hi havia una petjada molt estranya... Semblava 
la d’un Pingüí, quina gran sorpresa!! El Pingüí estava malalt i ens 
demanava la seva ajuda! Volia que l’ajudéssim a trobar aquell 
medicament que el faltava per curar-se, i així ho vàrem fer. A la nit 
vam rebre la seva visita i el vam poder curar”. El diumenge els nens i 
nenes acompanyats dels monitors van aprofitar per endinsar-se a la 
muntanya i caminar fins al màgic Castell de Montesquiu.

Unes colònies d’hivern molt intenses per al infants de l’esplai

Aprofitant el 20è aniversari de la Federació Catalana de l’Esplai, el Raconet 
està realitzant una acció conjunta entre tots els esplais del moviment, sota 
el lema “#20anys20cims” i aprofundint en la proposta educativa “Camins” 
que treballen aquest any a l’Esplai. Segons font del grup, “ens vàrem decidir 
a coronar tots els esplais de manera simultània un cim. Nosaltres vam 
pujar al cim més alt del nostre municipi el puig d’Agulles (653 m), estem 
molt orgullosos i agraïts de què part de la nostra població i membres 
de l’Esplai s’hagin unit a aquest acte”. El Raconet també vol felicitar a la 
Federació Catalana de l’Esplai pels seus 20 anys i la gran tasca educativa 
que realitza, i “espera poder seguir treballant amb ells molt més temps”.

El Raconet s’uneix al 
“20anys20cims” de la Federació



Amb el lliurament de diplomes per a tots els participants va 
finalitzar el passat 26 d’abril el projecte “Apropem-nos” de 
l’institut de Cervelló basat en l’aprenentatge i el servei comunitari. 
El director del centre, Josep Claret, explica el seu objectiu: “que els 
alumnes aprenguin a fer voluntariat i a treballar la col·laboració 
ciutadana de forma desinteressada”. Per això, una seixantena 
d’alumnes de 3r d’ESO han col·laborat fora de l’horari lectiu en 
dos àmbits, per una banda el de suport educatiu fent tasques a les 
escoles de primària i a l’escola bressol, i per una altra, en l’àmbit 
generacional, anant a les residències geriàtriques a llegir, jugar 
o conversar amb els avis, o al Casal de la Gent Gran per impartir 
classes sobre les noves tecnologies i el funcionament de mòbils 
i ordinadors. Els joves rebien una petita formació o orientació 
dels professors a l’institut i després escollien l’àmbit on volien 
desenvolupar el suport. L’experiència, que va començar al gener, 
ha estat valorada molt positivament per tots els actors implicats, 
per la qual cosa a l’institut ja pensen a consolidar el format per 
l’any vinent i poder ampliar el projecte a altres entitats, com per 
exemple de cura del medi ambient, de bancs dels aliments, amb 
alguna ONG, etc. D’aquí a dos anys la Generalitat estableix que 

aquests tipus d’activitats seran obligatòries a tots els instituts 
però de moment a Cervelló ja han comprovat la seva eficàcia. A 
més, segons confirma Claret, “el projecte també inculca valors 
de compromís i de responsabilitat entre els joves. Per desgràcia, 
ho sento dir moltes vegades però no és cert que s’hagin perdut 
els valors entre els joves”.

Els joves de l’institut participen 
en el projecte de servei comunitari

Cultura, història i esport a la Biblioteca
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La Biblioteca ha impulsat el projecte “De l’hort a la biblioteca” 
amb dotze municipis més de la comarca, per tal de donar a 
conèixer els productes de proximitat i de temporada del Baix 

Llobregat i fomentar una vida 
i una dieta més saludables. El 
passat 15 d’abril s’inaugurava al 
costat de  la rambla Tarradellas 
una mostra de Land Art sobre 
escultures fetes amb diversos 
materials de la terra.

A la xerrada dels “Especialistes” del mes d’abril. L’Anna Borràs 
i la Laia Herráiz, van parlar de la seva trajectòria en l’esquí i 
la gimnàstica respectivament. Com van començar a practicar 

aquests esports, com s’entrenen, 
quin material fan servir, les 
categories i el palmarès que té 
cadascuna, i van lluir orgulloses 
els trofeus i medalles que han 
aconseguit en la seva curta però 
intensa carrera esportiva.

Dins del projecte de l’hort i 
amb l’objectiu de conèixer les 
diferents varietats d’oli i aprendre 
a degustar-les, la Biblioteca va 
oferir una xerrada de la mà del 
president de la Fundació Agrícola 
Olesana, Miquel Picart,  amb la 

col·laboració de Josep Maria Gibert el passat 11 de març. Els 
assistents van poder fer una petita degustació  del tipus d’oli i 
van aprendre a distingir els matisos segons el tipus d’oliva.

El passat 10 de març es va 
fer una xerrada sobre “Els 
castells de frontera” a càrrec 
de l’historiador Alfred Mauri. En 
l’exposició, vam poder saber més 
coses sobre la seva construcció 
i per què s’ubicaven en llocs 

alts i estratègics, a prop de les fronteres dels antics territoris. 
Inicialment tenien una funció militar, però amb els anys van anar 
convertint-se en residències i palaus de nobles i aristòcrates. 

Els darrers mesos han continuat 
les xerrades dedicades al món de 
l’esport. El passat 26 de febrer, 
l’Armand Sancho va contestar a 
la pregunta que donava títol a la 
seva intervenció: “L’aprenentatge 
de les arts marcials: vocació o 
professió? També van tenir el seu moment de protagonisme els 
esports d’aventura amb la xerrada que va oferir José Ignacio 
Aparicio el 18 de març en el seu vessant d’esportista.

A part dels esports i de la 
història, a la Biblioteca també 
han tingut moments per a la 
reflexió. El passat 4 d’abril, els 
pedagogs Carme Pau i Julio 
Altomonte ens van fer una 
proposta per millorar la relació 
entre pares i fills basada en l’educació emocional. Pare i 
mares vam prendre nota de diverses indicacions per fer més 
feliç la convivència familiar.



Un grup d’alumnes de segon de l’Escola Nova van visitar el passat 6 d’abril 
les dependències de l’Ajuntament, on van ser rebuts per l’alcalde, qui els va 
ensenyar els diferents serveis municipals a través d’una visita guiada a tots 
els departaments. Els infants van sentir-se com a regidors durant una estona 
quan van ocupar els seients reservats als edils a la Sala de Plens per seguir 
atentament les explicacions que donava el màxim responsable del consistori. 
Posteriorment, a la Sala de Juntes van formular diverses preguntes a l’alcalde, 
sobre el funcionament de l’administració.

L’Escola Nova visita l’Ajuntament

Un grup d’alumnes i professors del 
Màster oficial en planificació territorial 
i gestió ambiental de la Universitat de 
Barcelona van visitar el passat 1 d’abril la 
nostra localitat, agafada com a exemple 
de la gestió d’un municipi de la perifèria 
metropolitana. Els estudiants, que cursen 
l’assignatura de Gestió local i són de 
procedències diverses com Catalunya, 
Alacant, Xile, Colòmbia i Uruguai, van visitar 
primer el consistori, on van ser rebuts per 
l’alcalde, i després diversos punts com la 
zona històrica del castell i Santa Maria. La 
jornada pretenia avaluar una població amb 
urbanitzacions per analitzar temes diversos 
relacionats amb les característiques del 
municipi, organització, competències, àrees 
i línies d’actuació, finançament, participació 
i cooperació intermunicipal.

Del 7 a l’11 de març els alumnes 
de 4t d’ESO de l’institut van visitar 
Dinamarca gràcies a l’intercanvi 
amb les alumnes de l’institut 
de Kerteminde. Els 28 alumnes, 
acompanyats de 3 professors, 
van estar dos dies allotjats a les 
cases particulars de les famílies 
i van participar de les visites 
organitzades pels amfitrions, a llocs 
com la localitat d’Odense i el Museu 
Andersen. Els dos dies restants els 
van passar a Copenhaguen, on van 
fer una excursió en vaixell pel canal, 
un circuit guiat a peu per la ciutat, 
la visita al Museu Nacional i a veure 
el canvi de guàrdia, a més de tenir 
temps lliure per anar de compres i 
fer-se amb algun record del viatge.

Estudiants de la 
UB a Cervelló

Intercanvi de 
l’institut amb 
Dinamarca
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Les dues escoles i l’institut del municipi han participat en el II Concurs de 
lectura en veu alta de Cervelló amb tots els alumnes de cicle superior i amb 
guanyadors en la categoria de 5è, 6è i 1r d’ESO. El Centre Cívic l’Ateneu va 
acollir el passat 7 d’abril el lliurament de premis de mans d’un jurat format 
pels directors dels centres, Josep Claret, Sergio Bejarano, Núria Canals i 
l’alcalde, José Ignacio Aparicio.
D’altra banda, l’Escola Santa Maria de Cervelló va participar el passat 12 
d’abril per segon any consecutiu al XII Certamen de lectura en veu alta 
de Catalunya disputat a Martorell. En aquest concurs la Mariona Massana 
va ser escollida com la millor lectora dels alumnes de 6è del poble. Per a 
l’escola, “el nivell de tots els participants va ser molt bo i animem a tots 
ells a continuar gaudint de la lectura. L’experiència la valorem molt positiva 
per tots els alumnes de cicle superior que durant uns dies centren la seva 
atenció i esforços en la lectura. Esperem poder encomanar-los el gust per la 
lectura amb activitats com aquesta.”

Concurs de lectura en veu alta
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Del 2 al 13 de maig s’obrirà el període de 
preinscripcions per als alumnes de l’escola 
bressol municipal per al curs vinent. Les llistes 
amb el resultat del barem es publicaran el 23 
de maig i es podran fer reclamacions del 24 
al 26 de maig, dia que es realitzarà el sorteig 
públic. Les matricules  podran formalitzar-se 
del 6 al 10 de juny.
Respecte a les escoles i l’institut, el 17 de maig es 
publicarà l’oferta de 2n cicle d’educació infantil, 
primària i ESO i el 20 de maig les llistes d’admesos 

i d’espera. El període de matrícula per a l’alumnat 
preinscrit amb plaça assignada al segon cicle 
de l’educació infantil, a l’educació primària o al 
primer curs de l’ESO serà del 13 al 17 de juny. Per 
a l’alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer 
i quart curs de l’ESO o de confirmació de plaça 
assignada a l’ESO en cas de l’alumnat pendent 
de l’avaluació de setembre serà del 27 de juny 
a l’1 de juliol. S’obrirà un període de matrícula 
extraordinària per a l’alumnat d’ESO pendent de 
l’avaluació de setembre del 7 al 9 de setembre.

Informació 
sobre 

matrícules 
als centres 

educatius 

Un curs més l’Escola Santa Maria de Cervelló ha millorat les seves 
instal·lacions gràcies a la jornada de bricolatge del passat 16 d’abril 
organitzada per l’equip de mestres i l’Ampa, i que ha comptat amb la 
col·laboració de pares, mares, mestres, monitors, exalumnes i alumnes 
del centre. Aquesta és la cinquena vegada que es fa aquesta jornada 
dedicada a fer petites reparacions i arranjaments en les dependències de 
l’escola, bàsicament de pintura, manteniment general, fusteria i jardineria.
Prèviament els alumnes de l’escola van elaborar tot un seguit de propostes 
de millora sota el lema “L’escola dels nostres somnis” entre les quals es 
van seleccionar aquelles que serien viables d’aconseguir i que havien 
estat més votades. 
Els voluntaris es van organitzar en diferents comissions per dur a terme 
les diferents accions que es proposaven: pintar aules, pintar el menjador i 
parets exteriors de la façana, col·locar nous bancs a primària, construcció 
de cabanes, manteniment de jardineres de fusta i aparcabicicletes, 
col·locar terra per fer verticals i piruetes, millores diverses a la biblioteca 
on s’ha col·locat parquet, fer inventari de material de laboratori i educació 
infantil, pintar baranes i les línies de la pista esportiva, condicionar l’hort... 
El matí de feina va acabar amb una paella per a 130 persones que van 
cuinar per 5a vegada l’entitat del poble Els Amics de la Paella.

5a Jornada de bricolatge a 
l’Escola Santa Maria de Cervelló

Cloenda de l’English Day
Els alumnes d’anglès de 6è i de 1r d’ESO de tots els centres 
educatius del municipi han celebrat per segon any consecutiu 
l’English Day, una experiència que es va iniciar al mes de 
setembre amb diverses activitats i que ha culminat el 29 d’abril 
amb un matí ple de tallers i jocs on l’idioma ha pres tot el 
protagonisme. A l’acte de cloenda han assistit tots els participants 
i s’han atorgat els premis a la proposta de mascota, el seu dibuix i 
el videoclip que han creat els estudiants.
La descripció de la mascota és obra de Xavi Tàpia, de l’Escola Sta. 
Maria de Cervelló, i el dibuix de la mascota de l’Andrea Alonso del 
SI Cervelló, que han plasmat en paraules i en imatge una peculiar 
ronyonera de color blau anomenada Sloth i que viu a Miami 
Beach. El premi pel videoclip més original de la cançó ha estat per 
la classe de 6è de l’Escola Nova.
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Miguel A. Franco,
vint anys dedicat al múixing
El múixing és tant un esport com una 
forma de transport que consisteix a lliscar 
sobre la neu fent servir un trineu o uns 
esquís empesos per gossos d’hivern. Amb 
42 anys d’edat, el cervellonenc Miguel 
Angel Franco el practica des de fa 20 i en 
el seu palmarès figura 2 vegades com a 
campió d’Espanya amb esquís, medalla 
d’or en trineu en esprint, i ha representat 
el país al campionat del món d’Alemanya 
l’any passat, a més de ser campió tres 
anys al circuit estatal de mitja distància i 
subcampió diversos anys.
Explica que és un esport que té moltes 
modalitats, “la número 1 és practicar-
la amb trineu i amb gossos però per la 
geografia que hi ha aquí no es poden fer 
totes les carreres amb neu i també es 
pot fer sobre terra. Llavors s’utilitzen uns 
quadricicles amb diversos gossos, i si no 
amb bici amb 1 o 2 gossos (bikejöring), 
el clàssic trineu (cart) o els esquís amb 
gossos lligats a la cintura (skijöring). L’hem 
practicat tot”. I en aquest punt pluralitza 
perquè “el múixing és un equip, està 
format pel múixer que és qui condueix, 
els gossos, el material que comporta i 
l’ajudant o handler”, tasca que ha assumit 
la seva dona, Mari, qui l’acompanya a tot 
arreu. “Normalment, fem entrenaments a 
Can Sala i quan preparem la temporada 
anem al costat del riu Llobregat que es 
poden fer més quilòmetres. L’entorn 
natural nostre s’adapta molt a la pràctica 
d’aquest esport”. La parella ha arribat a 

tenir 22 gossos però ara “només en tinc 
4 de bons i en curses molt llargues anem 
a buscar uns altres que tenim a Sòria. 
Normalment són huskies, per ara també 
tinc Alaskans”. Miguel, que pertany a 
l’Associació Espanyola de Múixing i a la 
Federació d’Esports d’Hivern, també ha 
participat en altres competicions més 
petites, com la travessia dels Monegros 
d’uns 250 km, la cursa de Sòria on fins i tot 
fan vivac a la neu, i el camí de Sant Jaume 
des de Piedrafita. També ha estat present 
2 vegades a la Pirena, una travessia de 
15 dies pels Pirineus. “A moltes curses si 
no tens un bon currículum no et deixen 
participar, sobretot les de supervivència 
o grans travessies. De vegades no mana 
el crono o la classificació, és la satisfacció 
d’acabar una prova d’una setmana o de 300 
km i que tot l’equip estigui bé”. Recordant 
els seus inicis comenta que “en 20 anys 
tens temps per a tot. Vaig començar per 
afició al bonic que són aquests gossos, 
a partir d’aquí tens una camada, vols fer 
esport amb ells, et fiques en un club, vas 
investigant fins que veus que es pot fer 
aquest esport, que no només ho pot fer 
el Pare Noel o has d’anar-te’n a Alaska, ho 
pot fer qualsevol sempre que tinguis una 
estructura. Nosaltres tenim un vehicle 
adaptat com un habitatge, amb dutxa, 
calefacció i un espai aïllat pels animals”. 
La seva dona matisa que “més que un 
esport és una filosofia de vida, no és una 
bicicleta o uns esquís que s’agafen i es 

guarden, estàs amb animals. Els nostres 
gossos a casa són molt tranquils, ni notes 
que hi són, però quan van a córrer veus 
que són feliços, perquè en cap moment 
pateixen ni se’ls maltracta”.
No deixa de ser un esport de risc i també 
hem tingut mals moments, arribar a estats 
d’hipotèrmia, però al final tens records 
increïbles, com el d’estar a les 8 de la nit 
a l’estepa de Sòria, amb un metre i mig de 
neu, van sortir tres cérvols, els gossos es 
van motivar pel seu instint de caça, van 
sortir corrents, anava sol i va ser el més 
primitiu que he viscut mai”.
Amb l’ànim de traspassar aquests 
coneixements també imparteix xerrades 
per tot Espanya, com la que va oferir el 
passat 22 d’abril a la Biblioteca municipal: 
“És una satisfacció donar xerrades a casa”. 
Entre els seus projectes per l’any vinent 
estan la participació en la Soria Unlimited 
i en el Campionat d’Europa.
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Cervelló enguany ha estat seu de 
la Jornada Lúdica Esportiva que 
es va celebrar el passat 27 de 
febrer organitzada conjuntament 
amb el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat amb la col·laboració del 
Futsal Cervelló i l’Ajuntament de 
Vallirana. La jornada s’emmarcava 
dins dels Jocs Escolars i del 
Programa Juga Verd Play. Durant 
tot el matí, infants i monitors 
esportius van omplir el Pavelló 
municipal Xavier Ballber de jocs 
esportius i activitats d’oci.

Cervelló tindrà 5 participants en la 
Rider1000, un esdeveniment motociclista 
no competitiu de 1.000 km per carreteres 
obertes al trànsit que es fa en menys de 
24 hores i que tindrà lloc el pròxim 7 de 
maig organitzat per Moto Club Manresa. 
La Rider1000 no és una cursa, de manera 
que no hi haurà ni classificacions, 
ni premis de cap tipus. L’objectiu és 
certificar el pas pels diferents controls 

assenyalats en el recorregut triat, fins 
a arribar a la meta, que coincidirà amb 
el mateix punt de sortida, concretament 
la ciutat de Manresa. L’itinerari no està 
definit, només hi ha els controls de 
pas, i cada participant podrà escollir la 
carretera que consideri més apropiada a 
les seves característiques de conducció. 
Els participants, sense límits per edat ni 
tipus de motocicleta, hauran de passar 
per tots els controls per segellar el seu 
passaport de l’esdeveniment, i qui ho 
aconsegueix rep un pin únic i numerat, 
que certificarà haver completat l’itinerari.
Per un dels inscrits, l’Albert Racaj, 
“es tracta de participar, la moto no 
és només una competició sinó que 
es poden fer moltes coses, no cal 
que siguis un pilot per anar en moto”. 

Respecte als motius per apuntar-s’hi, 
comenta que “sempre he anat en moto 
i ja he participat en altres travessies 
semblants, a l’octubre vam fer una a 
la zona de la Vall d’Aran que passava 
per Aragó, Catalunya i França fent uns 
1.300 km”. A la Rider es pot participar 
a escala individual o a través d’un club, 
“només cal que t’agradin les motos i 
anar al teu ritme, no cal fer el boig, 
has de tenir cap, jo vaig a passar-m’ho 
bé, no a fer-me mal. A més, la ruta et 
permet poder veure tota Catalunya, 
passes per carreteres que no has vist 
mai ni les tornaràs a agafar a la teva 
vida. La moto m’ajuda a desconnectar 
de tot”, remarca. També hi ha una 
ruta més petita de 500 km on també 
participen dos veïns de Cervelló.

Veïns de Cervelló a la Rider1000

Els infants combinen jocs i esport

Els joves esportistes de Cervelló continuen recollint èxits a nivell nacional. En aquesta ocasió, 
dos joves cervellonencs han participat al XIII campionat d’Espanya de Karate WUKO que 
es va disputar els dies 19 i 20 de març a Logronyo amb un paper molt destacat. Es tracta 
del Raul Naya Romero i la Nerea Morón Espigares, ambdós de 15 anys i estudiants de 3r 
d’ESO a Cervelló. El campionat estava organitzat per club karate Kan de Logronyo i la Unió 
espanyola de karate i van participar 380 karateques amb representació de delegacions de 
diferents comunitats (La Rioja, Madrid, País Basc, Cantàbria, Castella la Manxa i Catalunya, 
entre d’altres). El Raul va quedar primer en la modalitat de “katas” individual i tercer en 
“katas” per equips i la Nerea va resultar tercera en modalitat de “katas” individual i tercera 
en “katas” per equips. La importància d’aquesta cita radica en què aquest any els resultats 
seran valedors pel Campionat del món de 2017 a Argentina. Els dos joves practiquen aquest 
esport des de ben petits, en Raul tenia 8 anys i la Nerea 9 quan van començar a entrenar-se, 
i competeixen a escala nacional des de fa tres. Actualment entrenen a les instal·lacions de 
Ceraqua a través del Kiritsu Karate Club, on ja es preparen per a la propera competició que 
serà el campionat internacional a Lloret de Mar el pròxim mes de juny.

Triomf dels joves karateques locals



Cristina
Martínez
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Tribuna Política

Volem que el poble decideixi
Encara no fa un any que estem al govern i 
hem iniciat un procés de consulta popular 
no referendària per a possibilitar una futura 
ampliació de la Pedrera d'El Telègraf. Tot 
just va començar aquesta legislatura, ens vam 
trobar sobre la taula una petició de l'empresa 
que explota actualment aquesta pedrera per 
ampliar-la en territori de Cervelló donat que a 
l'actual se li està finalitzant l'extracció. 
Aquests dies es parla molt de què és una Pedrera, 
dels seus inconvenients quant a l’impacte 
ambiental, físic i visual, però no ens hem 
d’oblidar que són activitats legals i regulades, o 
de les mesures compensatòries que l’empresa 
ofereix com l’execució i manteniment de les 
franges i camins de protecció contra incendis 
de totes les urbanitzacions, amb el compromís 
de què els treballs seran realitzats per aturats 
del municipi, o quantificar els diners dels anys 
en què no hi ha hagut conveni entre l’empresa 
i l’Ajuntament (2011-2015) i invertir-los en 
millores dels espais naturals o en equipaments 
educatius del municipi, això suposaria una 
inversió de 200.000 euros.
Com equip de govern hem considerat que és 
un tema prou important perquè la ciutadania 
pugui donar la seva opinió mitjançant el vot 
abans de portar la seva aprovació o no a un Ple. 
Per aquest motiu, en el darrer Ple de març vam 
donar l'oportunitat a tots els grups municipals 
perquè votessin a favor de fer aquesta consulta 
a la qual es van sumar tots excepte ERC, que  va 
votar en contra de fer la consulta, és curiós que 
justament ells no vulguin que el poble decideixi 
sobre aquest assumpte tan rellevant.
Alguns grups ens posicionen a favor de la 
possible ampliació de la pedrera però des 
d'aquí volem fer arribar a la gent que de ser 
així ho podíem haver aprovat per Ple amb el 
suport d'altres grups municipals, que si han 
manifestat la seva voluntat. 
Nosaltres apostem per un procés democràtic 
i participatiu, volem saber què vol el poble de 
Cervelló, i la millor manera és habilitant unes 
urnes a l’Ajuntament durant la Fira del Comerç 
el pròxim 7 i 8 de maig. 

Isabel
Belmonte

La Consulta, un éxito para 
todes
Como no podía de ser de otra manera en esta 
ocasión nos toca hablar de un tema que prin-
cipalmente nos preocupa; la CANTERA de 
Cervelló. En el pasado pleno del 17 de Marzo 
aprobamos realizar una CONSULTA CIUDA-
DANA sobre la ampliación de la Cantera,  con 
los VOTOS A FAVOR de la consulta de PO-
DEMOS, PSC, CIU Y Cs y los VOTOS EN CON-
TRA de la consulta de ERC.  Esta consulta se 
realizará los días 7 y 8 de Mayo (coincidiendo 
con la Fira comercial del municipio) otorgan-
do el poder a los vecinos de Cervelló, para 
decidir sobre este tema tan importante. Para  
Cervelló, ahora sí se puede, lo primordial es 
que los ciudadanos de Cervelló, puedan se-
guir decidiendo a lo largo de los cuatro años 
de legislatura y las decisiones importantes 
no queden solamente en manos de 7 con-
cejales. Precisamente para eso impulsamos 
consultas ciudadanas. PODEMOS nace para 
que las políticas se hagan desde y para la ciu-
dadanía, a través de las consultas ciudada-
nas. Esa es nuestra filosofía. Desde nuestros 
inicios, aunque a muchos les cueste enten-
derlo y no lo quieran reconocer. Hasta ahora 
hemos conseguido grandes logros a través 
de las consultas y lo hemos demostrado en 
nuestro recién estrenado recorrido político, 
frente a las viejas políticas de los otros gru-
pos que siguen anclados en el pensamiento 
dictatorío y capitalista donde para ellos los 
valores monetarios priman por encima de la 
salud de las personas y la naturaleza. Desde 
Cervelló, ahora sí se puede, vamos a trabajar 
duro para que la participación ciudadana se 
incorpore en nuestro ayuntamiento como la 
fórmula idónea de seguir haciendo política y 
sea una demostración de que la inteligencia y 
la fuerza colectiva, es la política de cambio y 
de futuro. Os invitamos a sumaros a los mo-
vimientos sociales que se están llevando a 
cabo y  apoyar para que entre todes podamos 
sentirnos partícipes de hacer nuestra  nueva 
política. Si quieres más información no dudes 
en contactar con nosotres a través de nues-
tro correo podemoscervello@gmail.com.
Para proteger el medioambiente y tu salud,  
vota NO.

Dues alumnes del SI Cervelló,  Alejandra 
Ocaña Comino y Laura Ramírez Arana, 
han participat en la 7a edició dels 
premis Ramon Valldeoriola d’excel·lència 
educativa en l’ESO que es va celebrar el 
passat 16 d’abril a l’escola Sant Josep de 
Sant Boi de Llobregat. A la convocatòria 
han participat 80 alumnes de 4t d’ESO 
de més de 20 instituts del Baix Llobregat 
o el Barcelonès, que necessiten una 
nota mínima de 7,5 a 3r d’ESO per poder 
accedir. El concurs consisteix en una 
bateria de 100 preguntes tipus test sobre 
diferents temàtiques acadèmiques amb 
quatre opcions per respondre.

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

Premis 
d’excel·lència 
educativa 



Pedreres? No, gràcies
A Cervelló tenim la gran sort d’estar a 
dos passos de Barcelona i alhora comptar 
amb un entorn privilegiat. Segurament 
això és una de les característiques que fan 
especial el nostre poble. La natura és part 
de la nostra identitat i estic convençut que 
tots apreciem viure envoltats de bosc i un 
entorn saludable.

Sembla, però, que no tothom ho té tan clar 
i hi ha qui es planteja fer una gran pedrera 
a les nostres muntanyes. Ens diuen que 
davant dels diners (no gaires, per cert) la 
natura i la salut de la gent passen en un 
segon pla, i això és un gran error:

Extreure pedra comporta destrucció de 
la natura i la fauna protegides, soroll, 
aire més brut, més camions... tot això 
repercuteix en la nostra salut i sobretot 
en la dels nostres fills i gent gran. Tots els 
diners que puguem guanyar avui, i molts 
més, els haurem d’invertir en sanitat en els 
propers anys.

Per tant, no només estem parlant de 
perdre un entorn que ens defineix com 
a poble, sinó que estem parlant que la 
nostra salut i qualitat de vida empitjorarà 
perquè alguns volen fer negoci amb el 
nostre territori.

Molta gent diu que sense pedra no podríem 
construir, però el cert és que Cervelló i les 
poblacions del voltant ja hem patit prou 
temps les pedreres, hem complert amb 
escreix amb el nostre deure de nodrir de 
pedra el país. Ara ens toca mirar per la 
nostra gent.

Els dies 7 i 8 de maig tenim l’oportunitat 
de dir la nostra en una consulta i només 
espero que no es cometi l’error de destruir 
la muntanya, perquè hipotecaríem els 
nostres fills a viure en un entorn trist, brut 
i contaminat.

Com canvia el conte

Quan el PSC estava a l’oposició, no parà-
vem de criticar l’anterior govern. Ara que 
l’alcaldia és del PSC, el conte ha canviat. 

A l’oposició estaven en contra de les pe-
dreres per motius mediambientals... van 
votar en contra del desenvolupament del 
sector de la Bòbila, del qual s’obtenia, en-
tre d’altres, la pastilla per fer el futur Ins-
titut... van votar en contra de la rebaixa 
del tipus impositiu de l’IBI, perquè, segons 
ells, era insuficient...

Doncs ara resulta que amb l’alcaldia del 
PSC volien portar al Ple municipal per a 
la seva aprovació les pedreres (i només 
degut a la pressió social han accedit a fer 
una consulta popular)... han baixat el tipus 
impositiu ridículament (tot i les promeses 
al seu programa electoral)... i, el més greu, 
volen tirar endavant el desenvolupament 
de la Bòbila, que tant havien criticat. El fu-
tur Institut encara espera... i, en el millor 
dels casos, el PSC ha aconseguit retra-
sar-ho uns quants anys.

Consulta popular pedreres 

En la próxima FIRA DEL COMERÇ de Cer-
vello, los vecinos del municipio tendremos 
la oportunidad de expresar nuestra opi-
nión sobre la nueva explotación de la can-
tera Telègraf.
Esta cantera se encuentra en zona protegi-
da y viene explotándose desde 1.957.  Los 
terrenos actualmente son propiedad de la 
empresa Pedrera de L´Ordal S.L. pero  es 
imprescindible su recalificación para  con-
tinuar las extracciones. 
Este asunto ha estado históricamente car-
gado de polémica y nunca ha estado sufi-
cientemente claro el beneficio que suponía 
para nuestro pueblo, incluso tenemos co-
nocimiento de que actualmente hay can-
tidades atrasadas pendientes de cobrar. 
El nuevo acuerdo supondría un ingreso de 
200.000 euros, el compromiso de hacer  la 
limpieza y  mantenimiento de los cortafue-
gos de las urbanizaciones con parados del 
municipio y por supuesto la reforestación.
Por una parte el efecto medioambiental 
y por otra la contrapartida que recibire-
mos que vemos insuficiente teniendo en 
cuenta lo que el pueblo había recibido 
años atrás, o lo que reciben municipios 
cercanos que también tienen canteras. 
Hay que tener en cuenta que la zona es 
compartida por 3 municipios colindantes y 
posiblemente nuestra negativa permita a 
otro ayuntamiento beneficiarse y con una 
repercusión medio ambiental idéntica por 
la proximidad.
La participación ciudadana es muy impor-
tante, ya que será imprescindible superar 
el 15% de participación para que sea repre-
sentativa. “VOTEMOS”
Ciutadans se posicionará apoyando la op-
ción más votada, defendiendo la postura 
mayoritaria.
EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS 
CERVELLÓ OS DESEA UNA FELIZ FERIA 
DEL COMERCIO 2016

Jesús
Arévalo

Luis
Díaz
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