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Dissabte 4 de març...
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4 de març
19 hores
• Rua de Carnaval 2017
 Sortida des del carrer Vidriers

12 de març
18 hores
• Ball amb música en directe del Casal de la 

Gent Gran Josep Tarradellas. A la Sala d’Actes 
del Centre Cívic l’Ateneu

13, 14, 15 i 16 de març
18 hores
• Audicions de l’Aula de Música
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

17 de març
18.30 hores
• Xerrada “El naixement del poblat de Cervelló 

a l’edat mitjana” a càrrec del Sr. Xavier 
Depares i Ramon Soler. A la Sala Polivalent de 
la Biblioteca

18, 19, 25 i 26 de març
• Torneig de Tennis.
 Més informació al Club de Tennis Cervelló
 A la Zona Esportiva Municipal

21 de març
18 hores
• Xerrada informativa: les clàusules sòl
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

24 de març
17 hores
• Taller d’elaboració de sabó amb Trini Solé. A la 

Sala Polivalent de la Biblioteca

26 de març
18 hores
• Ball amb música en directe del Casal de la 

Gent Gran Josep Tarradellas. A la Sala d’Actes 
del Centre Cívic l’Ateneu

28 de març
17 hores
• Conversa en anglès
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

30 de març
17.30 hores
• Taller de mones per a infants
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

2 d’abril
9 hores
• 5è Campionat de Catalunya d’arts marcials 

coreanes kuksoolwon 
 Al gimnàs de l’Escola Nova
9 hores
• Caminada “La flor del cirerer” organitzada per 

la Biblioteca amb la col·laboració del Grup de 
Recerca i de Gaudim Cervelló. 

 Sortida des de la Biblioteca Municipal
18 hores
• Ball amb música en directe del Casal de la 

Gent Gran Josep Tarradellas. A la Sala d’Actes 
del Centre Cívic l’Ateneu

4 d’abril
18.30 hores
• Xerrada sobre el melanoma a càrrec del Dr. 

Xavier Jeremias
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

5 d’abril
19 hores
• Tertúlia literària amb Joan Boher: El lápiz del 

carpintero de Manuel Rivas
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

6 d’abril
17.30 hores
• Hora del conte Qui no té nas? a càrrec de 

Mon Mas
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

Del 10 al 13 d’abril
• Casal Esportiu de Setmana Santa de Ceraqua.
 Més informació i inscripcions a Ceraqua

• Casal de Setmana Santa de l’Esplai el 
Raconet.

 Més informació i inscripcions a l’Esplai el 
Raconet

Del 18 al 22 d’abril
16 hores
• Taula d’intercanvi de llibres
 Al davant de la Biblioteca

20 d’abril
18.15 hores 
• Demostració de l’equip mundial d’exhibició 

infantil de kuksoolwon vingut de Corea
 Al Pavelló Municipal Xavier Ballber

22 d’abril
18 hores
• Espectacle de màgia a càrrec de l’Eix Social
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

23 d’abril
10 hores
• Fira de Sant Jordi
 A la rambla Josep Tarradellas

De 18 a 18.30 hores
• Presentació de llibres amb cartró reciclat a 

càrrec de Verònica Cartonera. 
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

25 d’abril
17 hores
• Conversa en anglès 
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

28 d’abril
18.30 hores
• Xerrada “Una experiència: la història de dos 

voluntaris a un camp de refugiats”
 A la Sala Polivalent de la Biblioteca

Del 24 al 29 d'abril
• Setmana de la Primavera al Casal de la Gent 

Gran

24 d’abril
17 hores
• Diada de Sant Jordi 
 Al Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas

25 d’abril
17 hores
• Cinema amb la pel·lícula 50 sombras de Grey.
 Al Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas

26 d’abril
10 hores
• Trobada de petanca i dinar
 A la Zona Esportiva Municipal

27 d’abril
16 hores
• Taller de manualitats 
 Al Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas

28 d’abril
17 hores
• Actuacions musicals a càrrec del Casal de la 

Gent Gran
 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

29 d’abril
17 hores
• Concert de la Coral Veus Amigues i actuació  

de la Casa d’Extremadura de l’Hospitalet, dins 
la Setmana de la Primavera

 A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

7 de maig
11.30 hores
• Tres Tombs. Sortida de Ceraqua i recorregut 

pel C. Major fins a Joaquin Mensa.



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

L’alcalde
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S'està treballant per aconseguir la 
integració tarifària del transport 
que suposaria la reducció del preu 
que paguem ara a la meitat.

Muchos proyectos 
en marcha para mejorar Cervelló

Se está 
trabajando 

para conseguir 
la integración 

tarifaria del 
transporte 

que supondría 
reducir a la 

mitad el coste 
que se paga 

actualmente.

Molts projectes en marxa 
per millorar Cervelló

Este 2017 es muy importante. Apenas llevamos año y medio en el Ayuntamiento y hemos trabajado seriamente para 
poner las bases y la planificación de ese Cervelló que todos queremos. Este año, con toda seguridad, tendremos 
el puente sobre la Resclosa, que conectará Can Guitart y el campo de fútbol con el casco urbano.  Se ha arreglado 
la pista semidescubierta del polideportivo y se ha presentado y consultado a los jóvenes el proyecto de Skate 
parc que pretende ser una pieza más de una zona deportiva reorganizada con el fin de abrir los espacios a la 
ciudadanía, y con el objetivo de tener la pista abierta, mejorar la ubicación y accesibilidad de las pistas de petanca 
o ganar espacios, ahora perdidos, para la actividad deportiva de jóvenes y familias. 
El mantenimiento de la via pública es una preocupación constante y en estos dos próximos años se llevará a cabo 
un plan de mejora y eliminación de barreras arquitectónicas, sobretodo en los accesos a los centros educativos. Se 
hará un estudio y reposición de arbolado para adecuarlo a las características de las zonas urbanas. Se acaba de 
instalar el primer pipicán mientras se avanza en la aprobación de las ordenanzas del civismo que supondrán un 
punto de inflexión en aspectos de la convivencia de algunas personas que aún no respetan los espacios comunes 
y se dedican a pintarlos, a dejar basuras fuera de contenedores o, simplemente, a no recoger los excrementos 
de sus animales. En paralelo se están ejecutando franjas de protección contra incendios en las urbanizaciones 
y arreglando instalaciones imprescindibles para el abastecimiento de agua, además de haber empezado con un 
equipo de arquitectos una diagnosis de todas las mejoras necesarias en estas urbanizaciones. También hemos 
iniciado un plan de mejora de jardines y plazas para embellecer el municipio, se está ultimando un proyecto de 
mejora de l'Escola Bressol y muchas cosas más. Entre todos y todas hemos de mejorar Cervelló cada día más.

Aquest 2017 és molt important. Fa poc més d'any i mig que hi som a 
l'Ajuntament i hem treballat seriosament per posar les bases i la planificació 
d'aquest Cervelló que tots volem. Aquest any, amb tota seguretat, tindrem el 
pont sobre la Resclosa que connectarà Can Guitart i el camp de futbol amb el 
nucli urbà. Ja s'ha arreglat la pista exterior del poliesportiu i s'ha presentat 
i consultat als joves el projecte de Skate parc que pretén ser una peça més 
d'una zona esportiva reorganitzada amb la finalitat de permeabilitzar els 
espais a la ciutadania, amb l'objectiu de tenir la pista sempre oberta, millorar 
la ubicació i accessibilitat de les pistes de petanca o guanyar espais, ara 
perduts, per a l'activitat esportiva de joves i famílies. 
El manteniment de la via pública és una preocupació constant i en aquests 
dos propers anys es durà a terme un pla de millora i eliminació de barreres 
arquitectòniques, sobretot en els accessos als centres educatius. Es farà un 
estudi i reposició d'arbrat per adequar-ho a les característiques de les zones 
urbanes i s'acaba d'instal·lar el primer pipicà mentre s'avança en l'aprovació 
de les ordenances del civisme que suposaran un punt d'inflexió en aspectes 
de la convivència per a algunes persones que encara no respecten els espais 
comuns i es dediquen a pintar-los, a deixar escombraries fora dels contenidors 
o, simplement, a no recollir els excrements dels seus animals. En paral·lel 
s'estan executant franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions 
i arreglant necessàries instal·lacions de connexió de proveïment d'aigua, a 
més d'haver començat amb un equip d'arquitectes una diagnosi de totes les 
millores necessàries en aquestes urbanitzacions. També hem iniciat un pla 
de millora de jardins i places per embellir el municipi, s'està enllestint un 
projecte de millora de l'Escola Bressol i moltes coses més. 
Entre tots i totes hem de col·laborar per millorar Cervelló cada dia més.
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De quina empresa es tracta i a què es 
dedica?
Es diu Jofertrans, empresa familiar de 
tercera generació dedicada al transport 
de mercaderies, que s'ha traslladat al 
polígon el Grau des de Sant Boi, on 
portava operant 25 anys, per unificar les 
tres naus que tenien en una de sola. Té 
una seixantena de persones treballant, 
alguns en plantilla i d'altres autònoms, 
i serveixen productes a empreses de la 
zona, com a Essències Moles, però també 
de la resta d'Espanya.

Què transporta?
L'empresa mou mercaderies de tot tipus 
i transporta productes per a clients de 
la indústria alimentària, farmacèutica, 
cosmètica plàstica o paperera. 

Es fa aprovisionament de mercaderies?
No es fa aprovisionament de matèries 
primeres ni manipulació dels productes 
que arriben, ni transvasament ni apertura 
dels envasos de productes, tan sols es 
classifiquen i distribueixen segons el 
territori on s'han de lliurar. 

Quins productes podem trobar a la nau?
El principal producte que hi ha al 
magatzem és gransa de plàstic que, 
per exemple, serveixen a indústries per 
fabricar envasos, seguit de productes 
per fer tractaments de paper, o d'altres 
que tothom pot trobar a casa seva, com 
lleixiu, dissolvents o pintures. També 
es dipositen productes com additius 
utilitzats en alimentació.

L'empresa té llicència?
Al mes de gener, l'Ajuntament ha 
concedit la llicència ambiental per 
exercir activitat de logística amb 
transport i emmagatzematge transitori i 
permanent de tot tipus de mercaderies. 
Abans de concedir-la, el projecte ha 
rebut el vistiplau de tots els organismes 
competents en matèria de seguretat 
industrial i de control del medi 
ambient: Generalitat de Catalunya, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Prevenció i 
Extinció d'Incendis, etc. S'està pendent 
de l'aprovació definitiva per una ECA 
(Entitat de Control Ambiental) que farà 
els controls inicials al mes de març, un 
cop ja s'ha posat en marxa l'activitat per 
poder comprovar que tot és correcte. 
Tots els informes emesos a l'expedient 
municipal manifesten que la ubicació 
de l'empresa és compatible amb el 
planejament del territori, en l'àmbit 
mediambiental no provoca sorolls, olors 
ni residus especials i disposa de totes 
les mesures de seguretat que marca 
la normativa, tant per al treballadors 
com per a l’entorn. Si l'ECA ho certifica, 
l'empresa disposarà de llicència definitiva 
per exercir i es sotmetrà als controls 
periòdics que farà l'Ajuntament durant 
els 6 anys posteriors a la concessió 
per verificar que es compleixen les 
condicions establertes a la llicència 
ambiental. Durant la tramitació, que es va 
iniciar al novembre del 2015, l'expedient 
s'ha sotmès a informació pública i veïnal 
(empreses del polígon que l'envolten) 
sense que s'hagi rebut cap al·legació.

En referència a informacions 
que s'han fet arribar a través 
de revistes o xarxes socials 
sobre que l'Ajuntament 
planteja obrir un magatzem 
de productes químics 
perillosos, l'Ajuntament 
lamenta l'alarma social que 
s'hagi pogut causar i informa:

1. L'Ajuntament no ha plantejat 
res al respecte.

2. Una empresa ha sol·licitat 
llicència per exercir una 
activitat regulada i que 
compleix tots els paràmetres 
especificats per les lleis i 
normatives actuals.

3. Aquestes llicències requereixen 
els informes preceptius d'altres 
administracions i aquests han 
estat tots positius i favorables.

4. S'han demanat informes i s'han 
plantejat consultes, a més 
dels tràmits necessaris, a la 
Secretaria d'aquest Ajuntament 
i a l'Àrea Metropolitana, a 
través de la seva Direcció de 
Medi Ambient, i tot indica que 
l'activitat és correcta, legal, 
amb tota la documentació en 
regla, amb llicència i amb tots 
els permisos necessaris.

5. Sobre la petició que s'ha fet 
en alguns entorns de què 
l'alcalde retiri la llicència o 
s'aturi l'activitat, hem de dir 
que si això es fes suposaria 
prevaricació, ja que tot el que 
ha fet l'empresa és correcte 
i no se li pot denegar una 
llicència a cap veí ni a cap 
empresa si aquests compleixen 
les lleis i normatives 
preceptives.

l'Ajuntament
INFORMA

L'Ajuntament no planteja obrir 
un magatzem de productes
químics perillosos

L'empresa està situada al polígon industrial El Grau.
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L’Associació de Veïns de Cervelló ha fet en tot moment 
aportacions per millorar la convivència al poble. L’entitat 
celebra reunions periòdiques amb la màxima autoritat 
municipal per exposar les principals preocupacions de la 
població i fer un seguiment de les actuacions que es van 
acordant.

Fruit de les propostes enviades per la 
ciutadania, entitats, comerços, i de la 
feina feta pels agents cívics que han 
treballat durant 6 mesos, l’Ajuntament 
disposa ja d’un esborrany de les noves 
Ordenances de Civisme. 
A Cervelló la gran majoria dels veïns i 
veïnes fan les coses bé, però hi ha una 
minoria de persones que no respecten els 
espais ni els béns públics i, per tant, no 
fomenten la bona convivència, incomplint 
les obligacions de cadascú i no tenen en 
consideració els drets dels altres.  
El nou text actualitza tota la normativa 
municipal relativa, d’una manera o altra, 
a les relacions, actituds i actuacions 
ciutadanes i posa al dia les actuals 
Ordenances de Policia i Bon Govern 
aprovades l’any 1994. 
El document recull les normes de 
comportament i conducta, els drets i 
deures de la ciutadania, l’ús dels bens 
públics i la via pública, la cura de l’entorn 
urbà i la tinença d’animals, i estableix el 
règim sancionador en cas d’incompliment.

Amb la participació de 
moltes persones, les  

Ordenances del Civisme i 
la convivència  de Cervelló  

entren a la recta final

Una de les peticions més 
sol·licitades pels veïns i veïnes 
en les aportacions recollides 
durant la campanya de civisme 
ha estat la instal·lació d'un pipicà 
al municipi. L'Ajuntament ha 
finalitzat l'adequació d'un espai 
per convertir-lo en zona d'higiene 
dels gossos. El pipicà s'ha instal·lat 

al carrer de la Font de Can Esteve, 
en uns terrenys envoltats de 
zona verda, amb tanques, bancs, 
papereres i una font d'aigua, per a 
persones i gossos. S'ha mantingut 
el terreny de la forma més natural 
possible i s'ha posat reg per 
aspersió a tota la zona, que tindrà 
una neteja i manteniment específic.

El primer pipicà de Cervelló!

• Hem d'evitar els excrements de gosos 
a la via pública. Es podran fer servir 
pipicans.

• No es podran posar cartells a les façanes 
ni fanals. Es podran posar a cartelleres 
que instal·larem a determinats llocs per 
a informació municipal i per a entitats i 
comerços.

• No es podran deixar escombraries fora 
dels contenidors. Es posaran més a llocs 
on ara falten.

Les poques persones que 
fan les coses malament 

seran sancionades.
Entre tots i totes hem 

d'aconseguir un Cervelló 
més ordenat,  més net i 

més cívic.
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S'està estudiant la integració 
tarifària del transport públic

cervelló informació6

Diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, entre els quals es troba 
Cervelló, han reclamat que la zona II de la corona metropolitana passi a ser zona 
I i d'aquesta manera es pugui crear una única zona tarifària del transport públic 
beneficiaria la sostenibilitat i el conjunt de la ciutadania metropolitana, ja que 
rebaixaria la despesa en els títols de transport, en alguns casos, fins a la meitat.

La vicepresidència del transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona està treballant 
per tal d'avaluar el cost i tot el que s'ha de fer per tal que aquesta integració es pugui 
fer efectiva en algun moment de l'any 2018.

Així mateix, l'alcalde José Ignacio Aparicio, ha demanat una reunió a l'AMTU 
(Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) per demanar un estudi de 
viabilitat del transport a la demanda. Es tracta de cercar solucions al difícil problema 
del transport entre urbanitzacions i el nucli urbà. 

També s'està elaborant un projecte urbanístic per pacificar el trànsit al nucli urbà i 
aconseguir que alguns vials (sobretot els que conecten els camins escolars) puguin ser 
compartits entre cotxes i bicicletes.

Proves de la il·luminació de l’església de Sant Maria
Al mes de gener s’han fet proves de la 
il·luminació de l’església de Santa Maria per tal 
de consensuar els criteris amb els representants 
de la Parròquia, del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, de l’entitat cultural Segle Nou i de 
l’Ajuntament. Fruit de la reunió conjunta s’ha 
decidit redactar de nou el  projecte amb alguns 
canvis, com substituir el tipus de lluminària per 
la què es va utilitzar a les proves, incorporar la 
il·luminació del cimbori i estudiar la ubicació 
d'una nova columna a la plaça del mirador de 
l’església, situat a la dreta del camí que porta 
a la zona boscosa amb l’objectiu d’il·luminar la 
plaça. El cost estimat del projecte té un import 
de 30.000 euros atorgat per la Diputació de 
Barcelona per al finançament de l’obra.

La cisterna del castell de Cervelló 
que es va trobar sota terra ha estat 
netejada recentment per l’Ajuntament, 
ja que contenia brutícia i deixalles de 
tot tipus en el seu interior. La cisterna, 
que segons sembla es feia servir com a 
dipòsit de gra, s’ha tornat a tapar fins 
que es puguin reprendre els estudis 
arqueològics del recinte monumental. 
D'aquesta forma es preservarà i 
s'evitaran possibles accidents, donada 
la fondària del pou.

Neteja de la 
cisterna del 
castell

L'església de Santa Maria tindrà il·luminació exterior aquest any 2017.
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L’alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, va participar el 
passat 27 de gener a la reunió de treball amb bombers, alcaldes 
i alcaldesses dels municipis de la zona de l’Ordal i el director 

general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Catalunya, Juli Gendrau, celebrada a Vallirana. 
La sessió pretenia donar a conèixer els protocols d’actuació 
i el temps de resposta en cas d’incendi i d’emergència a la 
zona i planificar a mig termini estratègies de millora. També va 
servir de presentació del Pla Estratègic 2017-2021 que posa de 
manifest la necessitat de crear un parc de bombers a l’Ordal 
que milloraria aquesta resposta i el temps d’arribada en cas 
d’incendi. 
D’aquesta trobada ha sorgit una taula tècnica de treball i 
seguiment amb representants municipals i Bombers de la 
Generalitat per planificar el procés i buscar fórmules que 
permetin finançar el projecte. A la reunió van assistir alcaldes 
i representants de Sant Climent de Llobregat, l’Ordal-Subirats, 
Begues, la Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Corbera 
de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Olesa de Bonesvalls, la 
Coordinadora de Relacions del Departament d’Interior amb 
l’Administració Local, Núria Colomé, i els caps de diversos parcs 
de bombers de Catalunya.

L'1 de febrer han començat a treballar 
els nous integrants de la brigada forestal 
mitjançant el Programa de suport a l'ocupació 
subvencionat per l'Àrea Metropolitana. 
Es tracta d'un home i una dona que faran 
treballs de neteja i manteniment de carrers 
d'urbanitzacions i parcel·les municipals fins 
al 31 de gener del 2018.

Treballant per un futur parc de bombers a la zona de l’Ordal

S'ha elaborat una planificació perquè totes les urbanitzacions puguin tenir 
les franges de seguretat contra incendis obertes en el mínim temps possible. 
Les franges perimetrals consisteixen en desbrossar el sotabosc per reduir la 
quantitat de combustible llenyós i vegetal i per trencar la continuïtat vertical de 
la massa de vegetació. 

Aquestes intervencions es fan en un mage de 25 metres desde les cases 
i en funció d'un projecte que prèviament s'ha redactat per experts i aprovat 
per l'Ajuntament. Aquestes actuacions venen marcades per llei i els arbres i 
vegetació que es tallen estan supervisats per un enginyer forestal que vigila que  
la franja es faci confome al que determina aquesta llei.

Altres intervencions consisteixen en la retirada de la vegetació morta i l’esporga 
de les parts inferiors dels arbres, per tal de dificultar així la propagació del foc 
des del terra i fins a les copes. Alhora que s'obre la franja es netegen els espais 
sobre els quals s'actuï i es retiren les deixalles que es vagin trobant a mesura 
que es desbrossa el sotabosc. 

Actuacions en franges de seguretat 

A la reunió es va posar de manifest la preocupació dels alcaldes per la seguretat.
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Com cada any per aquestes dates, 
l’Associació d’Agermanament amb 
Saint Martín le Beau va  organitzar la 
tradicional calçotada popular el passat 
12 de febrer al Centre Cívic l’Ateneu. 
L’acte es fa cada any en benefici de les 
activitats d’agermanament entre els dos 
pobles que es desenvolupen al llarg de 
tot l’any. Durant el dinar es va fer una 
connexió via Skype amb els germans 
francesos, la qual cosa va fer que els 
dos pobles agermanats s’apropessin una 
mica més malgrat la distància.

Durant l'acte es va presentar la nova 
Junta i es vas explicar els actes 
programats per aquest any 2017.

Calçotada 
d’agermanament

Amb l’arribada del mes de gener, la Germandat de Sant Sebastià del 
municipi celebra la seva festa anual en honor al seu patró. Enguany les 
activitats festives s’han organitzat durant el cap de setmana del 21 i 22 
de gener tenint en compte el públic de totes les edats. Pels més petits 
es va fer una festa infantil amb  jocs a la plaça de la Biblioteca amb la 
col·laboració de l’esplai el Raconet i l’endemà diumenge es va celebrar la 
missa honorífica, el vermut popular i una sessió de teatre especial que els 
socis i sòcies del Casal de la Gent Gran van representar per l’ocasió a la 
tarda a l’Ateneu.

La Germandat de Sant Sebastià està arrelada a Cervelló des de 1860. 
D'aquesta data són uns estatuts que regulen el funcionament de la 
mutualitat com a entitat creada per ajudar les famílies que en cas de 
malaltia tinguessin una petita ajuda que vingués a pal·liar la manca 
d'ingressos. Recentment han canviat de presidència, que ha passat de 
Jaume Pons a Trinitat Solé, tot continuant amb els seus serveis al poble, 
entre ells, la seva festa anual.

Festa de la Germandat
de Sant Sebastià
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Sota el títol "Del molí a la fàbrica. Un anàlisi de la 
modernització de la indústria paperera catalana 
(1759-1936)" el Grup de Recerca i Gaudim Cervelló van 
organitzar una xerrada el passat 20 de gener a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca, que també va col·laborar 
dins del cicle dedicat a l’aigua. L’encarregat d’aquest 
recorregut històric pels 200 anys d’indústria del paper 
a Cervelló va ser el Dr. Miquel Gutiérrez i Poch, del 
departament d’Història Econòmica de la Universitat de 
Barcelona.

El Grup de Recerca va renovar 
la junta directiva a l’assemblea 

celebrada el passat 29 de 
gener a l’Ateneu. L’Eric Gómez 
és el nou tresorer de l’entitat 

i  la Rosaura Serra la nova 
secretària.

D’altra banda, el Grup de Recerca ha estat molt actiu i ha col·laborat amb alguns 
centres educatius del municipi en diversos projectes docents. D’una banda, al 
desembre els alumnes de 5è i 6è de l’Escola Nova van visitar l’exposició sobre 
les eines de vidrier i els objectes de vidre a Cal Badia i després van fer la ruta 
del vidre per visitar els llocs del poble on s’havia elaborat el vidre, a més de 
participar en un taller amb la vidriera Susana Castellanos. I per part de l’institut, 
ha col·laborat amb els alumnes de 2n d’ESO que han fet el projecte sobre 
els oficis de Cervelló. El grup que va estudiar el vidre va entrevistar el vidrier 
Pere Duran i va fer la ruta amb l’historiador Josep Llurba. Francesc Pasqual 
va ensenyar un grup la informació sobre les feines del bosc del Joan Ponsà 
i va portar el alumnes a visitar el forn de calç a Penya Roja. Un tercer grup 
especialitzat en alimentació va entrevistar en Jaume Ros sobre les feines de 
la pagesia, va visitar una barraca de pedra seca i després va anar a l'hort 
de Salvador Castanyeda. Per últim, el grup especialitzat en teixits i roba va 
estudiar els vestuari amb la Trini Solé i van visitar el casal de les puntaires. 

El 8 de gener i el 
19 de febrer van 
organitzar una 
caminada popular 
pels molins de la 
riera i per la Penya 
Roja, Les Rovires i 
la Plana de Bassons, 
per visitar i aprendre 
sobre les antigues 
vinyes i pedreres de 
l'entorn del poble. I 
es van poder veure 
cabanes de pedra 
seca que recentment 
han netejat el 
grup de Gaudim 
Cervelló amb l'ajuda 
d'estudiants de 
l'institut de Cervelló.

Recordant la història del poble



La festa més màgica de l'any s'ha viscut intensament al municipi. 
L'arribada del Pare Noel, la Fira, les activitats programades per les 
entitats, els espectacles, les actuacions musicals...tot ha contribuït 
a fer d'aquestes dates un cúmul de moments especials. La cirereta 
la va posar la Cavalcada de Reis, que gràcies a la col·laboració de 
desenes de persones voluntàries que van preparar la rebuda a 
Melcior, Gaspar i Baltasar, va repartir màgia a totes les llars.

L'esport també va ser-hi present al Nadal. La Cervelló 
Night Trail va aconseguir bellugar més de 300 atletes 

de totes les edats (177 adults i 124 infants) la nit del 23 
de desembre a la cursa de 10 km per la muntanya i a la 

caminada que arribava fins a Can Castany.

El dia de Sant 
Esteve, la nostra 
església va tenir 

uns convidats 
especials. Els 

gegants van ballar 
per celebrar un dia 

tan especial.

Va ser un Nadal màgic

cervelló informació10

L'entitat Eix Social va aprofitar l'esdeveniment per sumar-se a 
la campanya a favor de la investigació de la fibrosi quística i va 
muntar una paradeta per recollir donatius per a la investigació 
de la malaltia. A l'acte va assistir el president de  l'Associació 
Catalana de Fibrosi Quística a Catalunya, Celestino Raya, qui 
va rebre un total de 813 € de mans del president d'Eix Social, 
Robert Dalmau, i de l'alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio. 
Al mateix espai l'Esplai El Raconet va fer cagar el tió gegant de 
Cervelló.
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L’esplai el Raconet va participar molt 
activament el passat 28 de gener 
a l'#Agofede2017 a Barcelona, la 
gran jornada anual que va aplegar 
uns 300 monitors de la Federació 
Catalana de l'Esplai per valorar les 
actuacions fetes l’any 2016 i debatre 
els eixos d’actuació de cara al 2017. Els 
monitors i monitores locals van ser-hi 
presents en molts dels actes: la diada 
de tècniques per renovar la formació, 
el debat sobre l’Escola XXI per no 
quedar al marge de la renovació 
educativa, el festival EduFilms en 
el qual van presentar el petit espot 
sobre l’excursionisme i la natura, i, per 
últim, l’Assemblea general per decidir 
la nova junta directiva de l’entitat.

Precisament l’esplai el Raconet 
tindrà més veu dins de la Federació a 
partir d’ara perquè la seva directora, 
Maria Ferrer, ha estat escollida nova 
vicepresidenta de l’entitat en aquesta 
assemblea. Per aquest curs, els esplais 
aprofundiran sobretot en treballar la 
relació entre esplai i escola.

El Raconet, 
molt actiu a la 
Federació de 
l’EsplaiEnguany se celebra el 40è aniversari del 

retorn de l'exili del President Tarradellas, 
que va néixer a Cervelló.
La Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, l'arxiu Tarradellas del 
Monestir de Poblet i l'Ajuntament de 
Cervelló estan treballant per donar-li 
el relleu i la importància que es mereix 
i estan elaborant un programa que 
s'iniciarà el mes de març amb un acte 
oficial al Palau de la Generalitat i que 
finalitzarà, el 23 d'octubre, al poble de 
Cervelló. 

La comissària d'aquesta celebració és 
Montserrat Catalan, que ha estat la 
responsable de l'Arxiu Tarradellas fins 
aquest any 2017, i una de les persones que 
més coneix la figura de Tarradellas.
De forma coordinada, al poble es treballarà 
conjuntament amb diferents entitats i 
persones relacionades amb el president, el 
seu entorn, i el poble on va viure a l'exili, 
Saint Martin Le Beau, amb qui estem 
agermanats, per tal de traslladar la figura 
del nostre il·lustre veí a totes les llars i 
centres educatius del municipi.

Tot i que el programa no està 
tancat es faran concerts, con-
ferències i exposicions, passeja-
des, estands informatius, publica-
cions, etc.
Cervelló recorda cada any la figu-
ra de Josep Tarradellas el 10 de 
juny, aniversari de la seva mort, 
amb un homenatge i una ofrena 
de flors d'administracions i enti-
tats que s'ha fet a la Rambla Jo-
sep Tarradellas o al propi cemen-
tiri.
Aquest any i el vinent són espe-
cials, ja que celebrem el seu re-
torn a Catalunya i a Cervelló res-
pectivament.

Josep Tarradellas
40 anys del retorn

Josep Tarradellas 
va  tornar a  la seva 

posblació de naixement, 
Cervelló, al gener de 1978. 

40 anys del retorn del 
nostre President.
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La salut, eix de la Biblioteca per enguany
L’any 2017 és l’any de la salut a la 

Biblioteca. Sota el lema Fes cultura, 
fes salut, els responsables d’aquest 

equipament han planificat tot un 
any farcit d’activitats diverses per 

promoure els hàbits saludables 
o fer difusió de la prevenció de 

determinades patologies.
La transició entre l’any 2016 dedicat 

a l’esport i aquest 2017 va venir de 
la mà del Dr. Javier Tapia, que va 

impartir una xerrada sobre salut i 
esport el passat 27 de gener.

Sobre les malalties relacionades amb les 
tiroides va versar la xerrada magistral 
impartida pel Dr. Joan Josep Sancho el passat 
3 de febrer en una sala polivalent plena 
de públic. L’acte estava organitzat amb la 
col·laboració del CAP i de la regidoria de 
Sanitat de l’Ajuntament de Cervelló.

I si hi ha un tema relacionat directament amb la salut i 
que és de l’interès de tothom és l’alimentació. Som el que 
mengem i cada cop li donem més importància als aliments 
naturals i no processats. Amb aquesta premissa, el passat 
10 de febrer el Miquel Picart ens va acostar els productes de 
l’hort a la Biblioteca, identificant allò que podem considerar 
com a ecològic.

A fer pedagogia sobre la importància de la salut s’ha de 
començar amb els més petits. I res millor que fer-ho que 
explicant contes. En això l’especialista és el Moi Aznar, 
que el passat 17 de febrer va explicar com els infants 
convalescents poden millorar el seu estat de salut sentint 
històries explicades de forma molt especial.
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La salut, eix de la Biblioteca per enguany
De vegades els contes serveixen per 
explicar moltes coses i de manera molt 
entenedora. I una d’aquestes coses pot 
ser per ensenyar  idiomes, o almenys 
tenir una primera presa de contacte 
de ben petits amb altres llengües com 
el xinès, el rus, l’anglès, el francès o 
el portuguès. Per això, la Biblioteca va 
organitzar “Un país de contes”, un cicle 
de contes familiars adreçats a infants de 
3 a 7 anys explicats amb il·lustracions 
per facilitar la comprensió als més 
menuts.

I és que els idiomes també són molt presents a les activitats 
de la Biblioteca i amb molt d’èxit, ja que en aquests moments 
ofereix a les persones usuàries cinc grups de conversa, 
un de francès inicial i un d’avançat, un d’anglès inicial i un 
d’avançat, i un de rus inicial que s’ha iniciat al mes de gener 
i que, per la seva complexitat,  ja és tancat amb 16 persones 
inscrites. Els grups avançats admeten la incorporació 
d’alumnes durant tot el curs.

Una de les activitats que es fan cada mes és la tertúlia 
literària sobre algun llibre o escriptor conegut. A la del mes 
de febrer no va caldre sortir de Cervelló per trobar l’autor, ja 
que en Josep Mut va presentar el seu llibre La Filharmònica 
infernal de Vensort, sobre un món que coneix profundament,  
el de la música, en una  sàtira humorística al voltant de les 
tradicions festives i els costums populars amb una banda de 
músics com a protagonistes.

La Biblioteca també col·labora amb els centres educatius organitzant activitats conjuntes amb alumnes de totes les edats. Els 
alumnes de P4 de l’Escola Santa Maria i els de tercer de primària de l’Escola Nova han passat recentment per les instal·lacions.



LES ESCOLES DEL MÓN
A  C E R V E L L Ó
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El fotoperiodista Kim Manresa ens ha 
acostat fins a l’Ateneu una visió global 
de les escoles de diversos punts del 
planeta a través de la seva càmera de 
fotos, gràcies a l’exposició “Escoles 
d’altres mons” que es va poder visitar 
del 10 al 29 de gener. 
Es tracta d’una exposició itinerant de la 
Diputació de Barcelona que té l’objectiu 
de donar suport als ens locals en l’àmbit 
de la coresponsabilitat educativa i, en 
concret, d’aprofundir i conscienciar la 
població sobre valors com ara el dret a 
l’educació, la solidaritat, la tolerància i 

la diversitat. La mostra és un projecte 
educatiu de sensibilització sobre el dret 
a l’educació i sobre les desigualtats 
socials, i representa un instrument idoni 
per millorar els nostres pobles i ciutats 
i per construir una consciència cívica i 
ciutadana. El treball de Kim Manresa, 
així com el fil conductor de l’exposició, 
sota el comissariat de l’escriptor 
salvadorenc Carlos Ernesto García,  
condueix a reflexionar al voltant del dret 
de totes les persones a l’educació com 
a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les 

desigualtats socials, 
amb el convenciment 
que només es poden 
eradicar per mitjà de 
l’educació i, alhora, 
amb l’exigència 
que aquesta sigui 
una prioritat de les 
administracions 
públiques i dels 
organismes 
internacionals. 
A través de 50 

fotografies, 16 de les quals serveixen 
de base per treballar a les aules i 
aprofundir en els valors de la solidaritat, 
la inclusió i la importància de l’educació, 
les escoles, els professors i la 
ciutadania en general fan un viatge per 
diferents indrets del món. La mostra 
ha estat visitada per estudiants de 
les dues escoles del municipi durant 
l’horari lectiu, que han pogut comprovar 
les dificultats que tenen altres nens del 
món per poder accedir a l’escola o  la 
falta de mitjans amb el que compten 
per poder aprendre.

“Sento angoixa perquè nosaltres aquí amb tantes coses i ells amb tan poques...Sento tristesa a la panxa”. 
És la reflexió d’un infant de l’Escola Nova després de visitar l’exposició de Kim Manresa. Al centre han treballat les 
emocions amb les imatges de l éxposició mitjançant diferents competències  bàsiques, com la social i ciutadana, la 
lingüística, aprendre a aprendre... 
Els més petitons han vist alguns capítols de “Camino a la escuela” i han treballat mitjançant la conversa la 
importància de valorar tot allò que tenim i que en altres països menys desenvolupats no ho tenen.  Els de cicle 
inicial i mitja han fet diferents redaccions reflexionant sobre  la nostra societat i la dels infants de l’exposició. I 
els alumnes de cicle superior 
han fet un treball d’emocions 
sentides que consistia a respondre 
unes preguntes  abans d’anar 
a l’exposició i només veient 
les imatges, sense tenir cap 
informació i deixant-se-les sentir 
en el cos per poder reconèixer i 
posar paraules a les emocions 
sentides.  A més a més, han fet la 
visita a l’exposició amb el grup de 
P5, compartint coneixements.

Les emocions a través de les imatges del Kim Manresa



Però el punt més destacat de l’ordre del dia 
va ser el Pla Local d’Educació de Cervelló, 
l’instrument per fixar les prioritats de treball 
de l’Ajuntament en matèria educativa. 
Gràcies a la col·laboració de tècniques de la 
Diputació de Barcelona es va fer una sessió 
de treball i debat amb l’objectiu de conèixer 
la  perspectiva de  tots els participants sobre 
la situació actual de l’educació al nostre 

municipi i exposar quins haurien de ser els 
principals objectius de millora de cara al 
futur. Concretament, la sessió va servir per 
identificar a través de diversos grups de 
treball les potencialitats i necessitats en 
les diferents etapes educatives, així com 
les accions transversals que caldria fer, 
analitzant els seus punts forts i febles i les 
propostes d’actuació.
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Representants de les direccions i del personal de 
les dues escoles, de l’institut, de l’escola bressol 
municipal, les AMPES, grups polítics i personal 
de l’Ajuntament es van donar cita el passat 9 
de febrer en la celebració del Consell Municipal 
d’Educació presidit per l’alcalde a la sala de 
Plens de l’Ajuntament. El Consell és l’organisme 
de consulta i participació del sector educatiu 
del municipi per millorar la qualitat educativa i 
coordinar els programes i actuacions. 

Celebrat el primer 
Consell Municipal 
d’Educació de l’any

Durant la trobada es va planificar el calendari d’activitats 
d’aquest curs i es va presentar el programa TEI 
d’assetjament escolar de la mà del seu creador, el mestre 
Andrés  González Bellido. El programa “Tutories entre iguals” 
de convivència institucional implica a tota la comunitat 
educativa i està orientat per millorar la integració escolar i el 
treball per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que 
les relacions entre iguals siguin més satisfactòries i es millori 
el clima i  la cultura del centre respecte a la convivència, els 
conflictes i la violència, sigui física, emocional o psicològica.

uSI Cervelló: 7 de març, 18 h.

uEscola Santa Maria de Cervelló: 14 de març, 17h.

uEscola Nova: 8 de març, 10.45 h i 15 h.

uEscola bressol: 25 d’abril, 17.30 h.

Jornades de portes obertes 
als centres educatius
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Aquest curs 2016-2017 l’alumnat de Cicle Superior de l’Escola 
Nova ha començat a editar una revista escolar en el taller 
que fan els dijous a la tarda amb la mestra Laila Benaliti. El 
primer exemplar sortirà aquest pròxim mes de març. Segons 
el centre, “les notícies es publiquen i redacten al taller amb 
l’objectiu de treballar la llengua tot fent de periodistes i 

que els alumnes puguin gaudir amb profunditat del taller 
i treure’n profit pel seu dia a dia. Hi participa tot el cicle 
sense excepció, fins i tot, han estat els nens i les nenes els 
que han participat en posar-li el nom a la revista, ja que es 
va sotmetre a votació i finament la revista es diu, “L’Escola 
Nova Ara i Aquí”, una proposta seleccionada del Pol González 
Torres de 5è A”. A la publicació també s’impliquen els serveis 
de menjador i monitoratge i dues mares col·laboradores, 
Leyla Martínez i Mª del Mar Domènech, que treballen la 
part tècnica i la revisió dels textos. El primer exemplar 
serà subvencionat per l’AFA (Associació de famílies de 
l’escola) i en un futur no tan llunyà volen oferir publicitat als 
establiments del poble o famílies de l’escola que tinguin un 
negoci a un cost raonable. 

Els alumnes de l’Escola Nova 
editen una revista

El passat 8 de febrer quatre alumnes i dos mestres de 
l'escola Santa Maria de Cervelló van participar com a 
representants del centre en el IV Fòrum XESC Baix Llobregat 
celebrat a Gavà. En aquesta trobada participen els centre 
educatius que tenen el tret distintiu d'Escola Verda i són els 
alumnes els que exposen les experiències mediambientals 
que duen a terme a cada escola. L'Adrián, la Laia, la Maria 
Ti. i la Maria To., com a representants mediambientals de la 
seva classe i amb el càrrec d'ecoparella dins de l'escola, han 
estat els alumnes participants. Segons la direcció del centre, 
"ja fa uns quants anys que la nostra escola forma part del 
programa Escoles Verdes i aquest és un tret distintiu del 
nostre centre. La nostra exposició en aquest fòrum ha girat 
entorn del treball que fem amb els residus orgànics al nostre 
centre i ho hem fet mitjançant una infografia molt clarificant. 
L'experiència ha estat molt gratificant i enriquidora per tots i 
totes i ja estem desitjant participar en la propera jornada".

Escola Verda,
un tret distintiu de l'escola 
Santa Maria de Cervelló

L'institut de Cervelló també ha generat moltes notícies en les 
darreres setmanes. Per una banda, 10 exalumnes del centre, de 
la promoció del curs passat, van rebre el certificat DELF-A2 de 
francès (del Lycéé Français) en un acte a l'Auditori de Cornellà, 
conjuntament amb altres centres del Baix Llobregat. Es tracta de 
Carla Caballero, Nerea Castillo. Alejandra Ocaña, Miriam Dolera, 
Carla Gil, Alba Martínez, Rut Sevilla, Laura Ramírez, Gerard 
Ramírez i Judith Pérez. I en l'àmbit esportiu, l'alumnat de segon 
d'ESO va participar en la Trobada d'atletisme de l'estadi de Gavà 
conjuntament amb 3 centres més: l'IES Gabriela Mistral, l'IES 
Calamot i l'Escola Bon Salvador, en el que va ser, segons fonts del 
centre "una jornada plena d'experiències motrius i a la vegada 
molt divertida". També en clau d'esports, l'Associació Esportiva de 
l'institut ha organitzat una secció de tennis taula que ha iniciat 
les activitats al mes de febrer, adreçat a joves de totes les edats 
i nivells, per aprendre a jugar i a conèixer els valors d'aquest 
esport. Els entrenaments es fan a les tardes al gimnàs de l'Escola 
Santa Maria de Cervelló. Per últim, destacar en relació al mòdul 
nou que es va col·locar al desembre, que ja està complet i acabat 
per dins i tan sols queda portar-hi aigua, llum i fer la connexió 
amb la passarel·la coberta fins als altres aularis.

El SI Cervelló crea una 
secció de tennis taula
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El Casal de la Gent Gran 
Josep Tarradellas va 

presentar el Xou 2017 
el passat 28 de gener a 

l’Ateneu, en una tarda 
plena de música, ball i 

molta diversió.

El passat 18 de gener dues tècniques de l’entitat FAADA es van reunir amb l'alcalde i 
el regidor de serveis municipals de l’Ajuntament, José Ignacio Aparicio i Carlos Pérez, 
amb l'objectiu de determinar les línies d'acció que l'Ajuntament vol desenvolupar 
amb l’entitat per gestionar el  problema de la població de porcs senglars que s'acosta 
al nucli urbà. L’Ajuntament va mostrar el seu interès per trobar alternatives que 
no impliquin el sacrifici ni la caça de senglars però també la seva preocupació pels 
possibles accidents de trànsit que aquests poden causar en els carrers. A la reunió 
es va decidir començar a treballar en una campanya de conscienciació perquè els 
veïns no alimentin ni s'acostin als animals, i per tant, els senglars no s’habituïn a la 
presència humana. 
També hi ha hagut contactes amb el refugi d'animals de Can Sala de dalt per tal 
de trobar solucions a la millora del camí d'accés al seu espai, ara malmés per les 
darreres pluges. En principi s'arreglarà al llarg d'aquest any. DAYA Cervelló és una 
entitat sense ànim de lucre integrada per voluntaris i cuidadors del refugi que recullen 
i acompanyen animals abandonats per donar-lis una major qualitat de vida i per 
intentar trobar famílies responsables que els puguin adoptar.
Si voleu col·laborar amb DAYA els podreu trobar a  www.dayacervello.org

L’Ajuntament estudia com 
controlar els senglars

Presentació del “Xou” 2017

El Pavelló Municipal Xavier Ballber 
va acollir el passat 10 de febrer una 
sessió formativa sobre reanimació 
cardiorespiratòria (RCP) i l'ús del 
desfibril·lador extern automàtic 
(DEA). L'acte, organitzat pel Club 
Futsal amb l'assistència d'una 
seixantena de persones de totes les 
edats, va anar a càrrec del Dr. Javier 
Tapia, qui va explicar que la RCP és 
un procediment d'emergència per 
salvar vides que s'utilitza quan una 
persona deixa de respirar i el cor no 
batega, ocasionat per exemple per 
una descàrrega elèctrica, un atac 
cardíac o un ofegament. Al taller 
també es va ensenyar de forma 
pràctica com fer ús del desfibril·lador 
per establir el ritme cardíac d'una 
víctima d'aturada cardíaca i com 
seguir els passos del procediment 
per fer-ho de forma exitosa i segura.

Formació en 
primers auxilis 
i DEA
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Una desena de dones han participat en el taller de 
microrelats que ha organitzat el departament d'Igualtat 
de l'Ajuntament durant els mesos de gener i febrer amb 
l'objectiu de compartir les seves vivències com a dones per 
enriquir en sensibilització femenina amb els seus relats a 
lectors i lectores.  El taller ha estat impartit per l'escriptora 
i traductora Bel Olid durant quatre intenses sessions que 
han culminat amb la creació d'un petit relat per part de cada 
alumna. La intenció és publicar un recull amb totes les feines 
de les participants que es presentarà durant els actes de la 
Setmana de la Dona amb motiu del 8 de març.

Literatura
amb mirada femenina

L'Ajuntament al teu servei

El Departament d’Igualtat treballa per 
l’aplicació, creació, foment i impuls de les polítiques 
locals i mesures concretes per a la igualtat de drets i 
oportunitats que garanteixen la no discriminació envers 
les dones, a més d’aquells col·lectius susceptibles de 
patir discriminació. 

Aquest departament també treballa per la visibilització 
i la defensa dels drets de les dones, així com la prevenció 
i detecció en qualsevol situació que s’exerceixi violència 
contra una dona. 

El Departament ha engegat recentment la realització 
del projecte de Pla d’Igualtat de Ciutadania així com un 
Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament, perquè la igualtat 
i la diversitat han de regir de forma transversal totes 
les polítiques que emanen de l'Ajuntament, i d’aquesta 
manera arribar a totes les necessitats de la ciutadania.

El servei organitza durant tot l’any tallers, xerrades, 
tertúlies, concursos, etc. oberts a tothom per tal 
d’informar i sensibilitzar sobre els temes que afecten 
directament les dones. 

Cada dijous de 15.15 a 16.15 hores s’obre l’espai 
“Regidora coffe & tea” a la Casa de la dona (plaça del  
Mestre) per participar de forma activa en la generació 
d’idees i propostes per al bé comú. 

En que et podem ajudar?
SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA, ORIENTACIÓ I 
INFORMACIÓ A LES DONES
• Atenció psicològica individualitzada. 
• Suport per superar situacions de malestar emocional i psicològic.
• Estratègies per fomentar l’autoconfiança.
• Proporcionar eines per l’empoderament i millora de les relacions 

socials i personals.
• Suport per superar situacions de violència familiar o masclista.
• Suport davant d’un procés de separació o divorci.
• Suport davant de pèrdues personals (processos de dol).

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ JURÍDICA, ORIENTACIÓ  I 
INFORMACIÓ A LES DONES
• Assessorament davant d’un procés de separació o divorci, 
• Assessorament davant situacions de violència familiar o 

masclista. 
• Assessorament davant situacions de discriminació a l’entorn 

laboral.
Els serveis d’atenció psicològica i d’atenció jurídica s’ofereixen 
de forma confidencial i gratuïta sigui de forma puntual o de 
llarga durada, en  totes aquelles situacions en què les dones 
necessitin suport psicològic i orientació legal.

Com contactar? 
Ajuntament de Cervelló (entrada pel carrer Santa Anna)
Tel. 93 660 00 70  per demanar cita prèvia

Precisament l’escriptora Bel Olid ha estat la protagonista 
de la xerrada sobre feminisme que va impartir el passat 6 
de febrer a la Biblioteca. Com autora de literatura gaudeix 
d'una gran acceptació entre la crítica especialitzada i el 
públic lector, la qual cosa ha comportat un reconeixement 
sostingut a través de diversos premis. Recentment ha 
publicat el llibre Vides aturades sobre el drama dels 
refugiats atrapats als camps de Grècia.

Xerrada sobre feminisme
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1 de març
18 hores
Concurs Manifest Zero discriminació envers les dones
A la Sala de Plens de l’Ajuntament

19 hores
Documental El me llamó Malala
A la Sala de Plens de l’Ajuntament 

5 de març
11 hores
Xocolatada

12 hores
Taller de Cooperació Internacional amb la col·laboració 
de l’AMB, Tenim drets teixim llibertats. Amb la 
col·laboració d’entitats del poble i participació ciutadana

12.30 hores
Xerrada pels drets de les persones refugiades

Els tres actes es faran a la plaça de l'Ajuntament

6 de març
18 hores
Exposició Dones de Cervelló-Microrelats en femení
Al vestíbul de la Biblioteca

19 hores
Tertúlia literària Rebels, ni putes ni submises/Rebeldes, 
ni putas ni sumisas, a càrrec de l’escriptora Gemma 
Lienas. Regidoria d’Igualtat
A la Sala Polivalent de la Biblioteca

7 de març
17.30 hores
Conta contes no sexistes a càrrec de Sara Genovart
A la Sala Polivalent de la Biblioteca

8 de març
12 hores
Inauguració del nou espai a la Casa de la Dona amb 
l'assistència de Vicky Castellanos, consellera de Dones i 
Gent Gran del Consell del Baix Llobregat
A la plaça del Mestre

18 hores
Sessió informativa del Pla d’Igualtat obert a la 
participació ciutadana.
A la Sala de Plens de l’Ajuntament

10 de març
18.30 hores
Xerrada “Sexualitats” a càrrec d’Àngels Llamas
A la Sala Polivalent de la Biblioteca

11 de març
19 hores
Teatre i Sopar de les dones. Amb el grup de teatre 
independent Inconyables amb els “Monòlegs de 
la vagina”, homenatge a Eve Ensle, i l'actuació de 
Donatreras amb "És temps de balls"
A la Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu 
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El passat 1 de febrer es va presentar en públic 
a l’Ajuntament el projecte de construcció d’un 
skatepark en el municipi que formarà part de 
la futura reordenació de l’actual zona esportiva 
municipal.  L’acte anava adreçat especialment als 
joves que habitualment  fan servir monopatins, 
patinets, patins en línia o bicicletes BMX per tal que 
poguessin donar la seva opinió, per recollir les seves 
aportacions i comentar amb ells la seva visió de la 
pràctica d’aquests esports.

L’skatepark és només una part del projecte que 
contempla una ordenació òptima de totes les 
peces que actualment configuren la zona esportiva 
així com una eliminació dels espais residuals. El 
projecte planteja nous recorreguts per garantir 
la total accessibilitat a tots els espais, amb una 
organització per plataformes i connexions amb 
rampes que reactivaran tots els espais desaprofitats. 
L’objectiu és col·locar els espais públics en contacte 
amb la ciutat i transformar la façana urbana de 
l’avinguda Catalunya. La reordenació respon a una 
actualització de la demanda d’activitats esportives  
i la implementació de noves activitats. La futura 
zona esportiva comptarà amb les pistes de tenis i de 
pàdel, una pista amb grades, un rocòdrom, una zona 
de streert workout i diverses zones d’estada, en una 
superfície total de  més de 10.000 metres quadrats.

Presentació del projecte del futur skatepark

El club Futsal Cervelló va presentar els equips per aquesta 
temporada en un acte celebrat el passat 7 de gener al Pavelló 
Xavier Ballber, on es van poder conèixer totes les categories 
davant entrenadors, cos tècnic, pares, mares, familiars i aficionats. 
Segons el Futsal, “va ser una jornada de germanor per fer una 
miqueta de Club entre tots i començar el 2017 amb piles noves”. 
Per la temporada 2016-2017 el Club compta amb 2 equips en 
les categories aleví, infantil i cadet respectivament,  i 1 equip a 
juvenil,  sènior i  veterans,  la qual cosa suma un total de 9 equips, 
106 jugadors i 12 entrenadors.

El Futsal presenta 
els equips de la 

nova temporada
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El pavelló municipal Xavier Ballber de Cervelló va acollir 
el passat 4 de febrer l’Open de Catalunya Wuko 2017, una 
cita amb el món de karate que va aplegar participants de 
tot el país, ja que procedien de 19 clubs diferents de totes 
les comarques catalanes. Concretament es van inscriure 
196 persones, amb un total de 146 en kata (tècnica) i 
128 en kumite (combat), en totes les categories perquè 
van participar infants des de 5 anys fins a adults de més 
de 30. Durant tot el dia van competir un total de 38 
categories, 20 de kata tècnica amb una d’elles sense 
assistència i 20 de kumite en combat, de les quals 2 es 
va ajuntar per fer categoria femenina de més de 18 anys. 
La decisió d’organitzar-la a Cervelló es va prendre “per 
promocionar el karate al municipi i donar-li visibilitat 
a la Catalunya de les arts marcials”, segons explica el 
director tècnic del Club Kiritsu, Juan Francisco Sánchez. 
En aquests moments integren el Club 35 persones de 
Cervelló.

L’Open de Catalunya 
Wuko 2017 a Cervelló

La cervellonina Andrea Pérez,
campiona estatal d'handbol 
amb la Selecció Catalana
L'Andrea Pérez Messeguer va començar a jugar a handbol 
com una activitat extraescolar amb 5 anys i ara ja és 
campiona estatal d'handbol amb la Selecció Catalana en la 
categoria infantil femenina. La seva trajectòria esportiva 
ha estat curta però intensa: del grup d'handbol de l'Escola 
Nova va passar a jugar al Club de Molins de Rei, on entrena 
actualment i des d'on va ser convocada l'any passat per la 
Federació als entrenaments de la Selecció com a portera. 
I d'allà va arribar el fitxatge per participar en el Campionat 
d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, que s'ha celebrat a 
Blanes del 2 al 7 de gener, i que li ha donat una medalla d'or. 
L'Andrea va ser rebuda a l'Ajuntament el passat 26 de gener 
per l'alcalde, José Ignacio Aparicio, i la tinenta d'alcalde, 
Cristina Martínez, que en nom del municipi li van retre un 
petit homenatge pel seu esforç i per l'èxit aconseguit. 



Mejoremos el presente, 
ganemos el futuro
A nivel Estatal Ciudadanos como ya sabréis el 
fin de semana 4 y 5 de febrero ha convocado 
su primer Congreso Estatal aprobando resolu-
ciones de cómo tiene que ser nuestro proyec-
to a partir de ahora, además de votar la nueva 
ejecutiva de nuestro partido siendo la lista de 
Albert Rivera la mas votada.
El nuevo proyecto nos hace cambiar algunos de 
nuestros planteamientos que hasta ahora eran 
validos solo a nivel autonómico catalán y poco 
valido para un partido que hace dos años salto 
a la política a nivel Estatal.
Este proyecto es un plan de lo que tiene que ser 
nuestro partido, un proyecto  en el que todos 
los ciudadanos  se sientan representados, re-
cuperen la ilusión y el orgullo  de pertenecer a 
este gran país.
A nivel municipal nuestro partido continua tra-
bajando para todos sus vecinos, colaborando 
con muchas entidades de nuestro pueblo, como 
ya sabéis nuestro partido es un partido anima-
lista a favor de los derechos de los animales por 
eso colabora con la Asociación de gatos de Cer-
velló dándoles nuestro apoyo a nivel institucio-
nal y facilitarles la gran labor que realizan para 
que estos animales no se vean abandonados y 
maltratados, no es nada fácil la gran labor que 
realizan en nuestro pueblo careciendo de me-
dios tanto económicos como en instalaciones. 
Ciudadanos Cervelló ha llevado la voz de algu-
nos padres de alumnos al Gobierno municipal 
para que en nuestras escuelas se lleve a cabo 
un plan Anti acoso escolar llamado Programa 
TEI, un programa en la que toda la comunidad 
escolar participa en este plan contra el acoso 
escolar siendo el 100 x 100 de eficaz en todos 
los centros donde se ha llevado a cabo.
También desde el grupo Municipal de Ciudada-
nos Cervelló, continuamos trabajando por eso 
que hace tanta falta en nuestro municipio como 
es la limpieza de urbanizaciones, construcción 
de pipicans, limpieza viaria, proyecto de terra-
zas para los bares, seguridad etc.
Estamos aquí para servir a los vecinos, si tenéis 
alguna sugerencia no dudéis en contactar con 
nosotros a través de:
cervello@ciudadanos-cs.org

Luis
Díaz
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Tribuna Política

Telèfons d’interès
Ajuntament 93 660 00 70
Comissaria Policia Local 93 660 27 00
Jutjat de Pau 93 660 06 75
Ràdio Cervelló 93 684 13 53
Recaptació ORGT 93 660 34 12
Registre Civil 93 660 00 70
Serveis Socials  93 660 00 70
Serveis Tècnics municipals 93 660 00 70

La cervellonina Vicenta Armengol acaba 
de fer 108 anys. El passat 19 de febrer 
va rebre la visita d’un grup de familiars 
i de l’alcalde, José Ignacio Aparicio, 
que s’hi van acostar per felicitar-li 
l’aniversari. Filla de Jaume Armengol i 
de Rosa Armengol, la Vicenta va néixer 
l’any 1909 i continua mostrant a la 
seva edat un estat de salut i d’ànims 
fantàstic. 
Per molts anys...

Isabel
Belmonte

Participació ciutadana,  
la forma de treballar que 
defenso

Com a Regidora d’igualtat, us comuni-
co que les primeres sessions informa-
tives per crear les comissions per a la 
creació del nou Pla d’Igualtat Munici-
pal ja es van iniciar durant el mes de 
gener amb força expectació, es un bon 
indicador de que aquesta es la manera 
de treballar que la ciutadania espera i 
que nosaltres defensem per sobre de 
tot. En total hem creat tres comissions 
diferenciades, plurals, i compromeses 
en fer realitat un nou i gran Pla Mu-
nicipal d’Igualtat per a totes les per-
sones del municipi. Les comissions 
son les següents: la comissió formada 
pels tècnics de les diferents àrees del 
ajuntament, la comissió formada per 
diferents partits polítics i una gran co-
missió amb molt de pes; la de partici-
pació ciutadana, representada per les 
escoles i institut, per diferents entitats 
i associacions, empreses i comerços 
municipals. Volem ser ambiciosos pre-
cisament en la participació, per treba-
llar pel be comú entre totes i tots per 
a tothom. Serà una feina de mesos 
on tothom jugarà un paper important 
amb les seves aportacions i que al fi-
nal tothom sentirà seu el Pla d’Igualtat 
Municipal, on haurà decidit com vol 
combatre les desigualtats a Cervelló. 
Des de la Regidoria d’Igualtat a més, 
estem treballant amb la ciutadania per 
obrir nous espais municipals de tro-
bada per a les dones, on poder xerrar, 
proposar o simplement compartir es-
pai en comunitat. El proper 8 de març 
dia de la dona, farem la inauguració 
d’aquest nou espai que es dirà i serà 
tal i com aquest grup de dones hagin 
decidit. Entre totes ho farem possible!

Deixalleria i estris vells
Torrent d’en Mascaró, 2 (Sector Grau)
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.

Recollida de mobles
i esporga
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:

Tel. 93 660 00 70 
les recollides es fan els dilluns i dimarts.



Magatzem químic per 
sorpresa
Tot comença amb una trucada. – Sí? 
N’estàs segur? No pot ser! No n’hi 
va haver prou amb les pedreres? I al 
cap d’una estona rebem un correu 
electrònic amb diversos documents 
que ens ho confirmen. Altre cop 
l’alcalde José Ignacio Aparicio. Altre 
cop un projecte que amenaça el medi 
ambient i la salut de la gent de Cervelló.
En efecte, els regidors d’Esquerra 
Republicana vam descobrir fa un 
mes que una empresa de transport 
de productes perillosos va demanar 
instal·lar un gran magatzem de 
químics al davant de Can Guitart, al 
polígon el Grau.
L’empresa va demanar instal·lar-s’hi 
poc després que el PSC tornés al govern 
i des de llavors se li han facilitat tots els 
tràmits, fins al punt que, si l’empresa 
volgués, ja podria començar l’activitat. 
Ara mateix, ja podrien estar entrant 
camions carregats de materials 
inflamables, corrosius i nocius per la 
minúscula rotonda de Can Guitart.
El risc d’accident en aquell punt és 
evident i l’Ajuntament ni tan sols 
planteja crear un pla de protecció 
civil per emergències químiques. De 
fet, en el darrer Ple vam veure que els 
socialistes ni tan sols consideren un 
problema que a l’entrada del poble 
tinguem fins a 450 tones de químics 
perillosos i 40.000 litres de gasolina.
Nosaltres tenim por que hi hagi un 
accident i que es produeixi un efecte 
crida i aquest tipus d’empreses es 
comencin a instal·lar a Cervelló.
Per Esquerra l’eslògan “Cervelló 
Natura” no poden ser només paraules 
buides: cal aturar el magatzem de 
químics i evitar que se n’instal·lin 
de nous. Demanem la implicació de 
tothom el proper dijous 23 de febrer a 
les 20.30 hores a l’Ateneu!

Josep
Ramon Mut

Coherència

La coherència en els partits polítics és 
escassa actualment, només cal veu-
re els resultats dels darrers Plens a 
l'Ajuntament de Cervelló. Les nostres 
decisions han estat preses respectant 
sempre els principis de les nostres ba-
ses i projectes, i sobretot pensant sem-
pre en Cervelló.
Hem donat soport a tots els projectes 
que s'han presentat des del
Govern, ja que el 95% d'ells van ser 
proposats i impulsats des de
l'anterior legislatura i sent coherents, 
mai podríem votar en contra
d'alguna cosa que hem donat soport, 
defensat i ofert mentre
governàvem, per molt que ara esti-
guem situats a l'oposició.
M'encantaria poder observar algun 
nou projecte proposat, impulsat i exe-
cutat pel Govern actual.
Els partits polítics no han de votar en 
els nostres Plens en funció si estan al 
govern o a l’oposició, perquè l’objectiu 
que hem de perseguir sempre és re-
forçar al nostre poble.

Marian
Herrera i Fernández

Cristina
Martínez

A la política NO val tot
Els primers sorpresos amb la notícia que 
donava ERC al passat mes de desembre en 
la seva revista vam ser nosaltres, segons les 
seves fonts d’informació “l’Ajuntament es 
planteja obrir un magatzem de productes 
químics perillosos”, i nosaltres com a govern 
que som ni tan sols estàvem assabentats! 
Vam pensar que seria una broma, però no, no 
era el dia dels Sants Innocents, o que potser 
parlaven d’un altre municipi, així que vam 
buscar de què podien estar parlant, ja que ni 
tan sols es van dignar a venir a preguntar a 
l’Ajuntament, com a regidors que són tenen 
accés a tot tipus d’informació, o si més no, 
abans de crear una alarma social corroborar 
allò que “algun conegut” li havia fet arribar. 
Doncs bé, l’únic que vam trobar va ser una 
sol·licitud de llicència ambiental, per part 
d’una empresa que es dedica al transport, 
per a exercir la seva activitat al Polígon 
del Sector Grab de logística, transports i 
emmagatzematge transitori de productes 
varis, amb estació de servei de gasoil pels 
vehicles propis. 
Una llicència que tant el Planejament 
urbanístic de Cervelló, com el tipus d’activitat 
que hi ha sol·licitat realitzar, estan dintre 
de la legalitat i que altres Administracions 
supramunicipals com la Generalitat de 
Catalunya o l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, han donat el vistiplau per a la seva 
instal·lació. Però resulta que ERC no se’n 
refia dels tècnics municipals o de les altres 
administracions i està recollint signatures 
perquè l’Alcalde no doni aquesta llicència, 
és a dir, tot i tenir els informes favorables 
demanen que l’Alcalde prevariqui i no 
concedeixi la llicència.  
Nosaltres ens prenem molt seriosament 
la feina que estem fent i la responsabilitat 
que hem assumit amb aquest càrrec, és 
una llàstima que altres abans de donar una 
informació ni tan sols vinguin a mirar la 
documentació, no és el primer cop i veient 
el tarannà no serà l’últim, però és la seva 
manera de fer política.
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