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La rambla s'omple de gent

i de llibres per Sant Jordi



28 d’abril
10 hores
• 8a Sessió científica sobre invertebrats i 

medi ambient
 Sala de Plens de l’Ajuntament de Cervelló

29 d’abril
8 hores 
• Esmorzar popular amb motiu dels Tres 

Tombs al carrer Font de Can Esteve

10 hores
• Escacs al carrer a càrrec del Club d‘Escacs 

de Cervelló
 Plaça de la Biblioteca

De 10 a 11.30 hores
• Taller Coneguem els ocells del parc de la 

Jugatecambiental
 Parc de la Timba

11.30 hores
• Tres Tombs
 Sortida des del carrer Font de Can Esteve 

2 de maig
18.30 hores
• Tertúlia literària. Cal Inscripció prèvia
 Sala Polivalent de la Biblioteca

3 de maig
17.30 hores
• Hora del conte amb Joan Lara
 Sala Polivalent de la Biblioteca

4 de maig
19 hores
• Inauguració de l’exposició d’Anna Solsona 
 Sala Polivalent de la Biblioteca

6 de maig
12.15 hores
• Sortida literària al refugi antiaeri de 

la plaça del Diamant a càrrec de la 
Biblioteca. 

 Cal inscripció prèvia.
 Preu: 3€
 Lloc de trobada: Plaça del Diamant de 

Gràcia
7 de maig
17.30 hores
• “Els nostres especialistes” a càrrec de la 

Biblioteca
 Sala Polivalent de la Biblioteca

8 de maig
17 hores
• Anglès inicial. Cal inscripció
 Sala Polivalent de la Biblioteca

8 i 9 de maig
• Planetari digital a la Biblioteca. Cal 

Inscripció. Places limitades!
17 h. Exploradors de l’espai + de 3 anys
18 h. Descobrint l’espai + de 6 anys
19 h. Els misteris del sistema solar + de 9 

anys
 Sala Polivalent de la Biblioteca

11 de maig
17.30 hores
• Taller de cuina infantil. Cal Inscripció
 Sala Polivalent de la Biblioteca

20.30 hores
• Supernit a les Biblioteques
 Sala Polivalent de la Biblioteca

12 de maig
D’11.30 a 13 hores
• Jornada Let’s clean up Europe, de neteja 

d’espais públics. Amb taller de recursos i 
residus de la Jugatecambientall

 al Parc de la Timba

13 de maig
8 hores
• Caminada de l’Aplec de Sant Ponç amb el 

Grup de Recerca i Gaudim Cervelló.
 Sortida des de la Rambla Josep Tarradellas

10 hores
• Escacs al carrer amb el Club d’Escacs de 

Cervelló
 Plaça de la Biblioteca

18 hores
• Ball  del Casal de la Gent Gran Josep 

Tarradellas
 Sala del Teatre del Centre Cívic l’Ateneu

15 de maig
17 hores
• Grup de conversa de francès avançat. Cal 

inscripció.
 Sala Polivalent de la Biblioteca
17 de maig
18 hores
• Xerrada el món col·leccionista de Toni 

Asensio a càrrec de Lourdes
 Sala Polivalent de la Biblioteca

19 de maig
18 hores
• Taller de massatges orientals a càrrec de 

Sandra Canals. Cal inscripció.
 Sala Polivalent de la Biblioteca 

19 i 20 de maig
• Fira de Cervelló
 Carrer Major

22 de maig
19 hores
• Inauguració  de l’exposició sobre l’Institut 

de Cervelló
 Sala Polivalent de la Biblioteca

25 de maig
17 hores
• Taller de patchwork
 Sala Polivalent de la Biblioteca

26 de maig
9 hores
• Jornada de debutants organitzada pel 

Club Esportiu Penya Blaugrana.
 Camp de futbol municipal

10 hores 
• Torneig de bàsquet femení organitzat per 

l’Associació Esportiva MVP Bàsquet

17 hores
• Final de curs de l’entitat Farem
 Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

27 de maig
10 hores
• Diada del Futsal
 Zona esportiva municipal

10 hores
• Escacs al carrer amb el Club d’Escacs de Cervelló
 Plaça de la Biblioteca

30 de maig
19 hores
• Presentació de l'APP i de l’himne del Futsal
 Sala Polivalent del Centre Cívic l’Ateneu

20 hores 
• La Traca del 20è aniversari del Futsal
 Rambla Josep Tarradellas

31 de maig
17 hores
• Taller de patchwork
 Sala Polivalent de la Biblioteca

1, 2 i 3 de juny
19 hores
• Inauguració del Festival de Cinema 

Natura i Patrimoni de Cervelló
 Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu

2 de juny
10 hores
• Torneig de ràpides a càrrec del Club 

d’Escacs de Cervelló
 Plaça de la Biblioteca

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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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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Amb el bon temps donen més 
ganes de gaudir del nostre estimat 
Cervelló.

Apetece Cervelló...
Con el buen 
tiempo dan 
más ganas 
de disfrutar 
de nuestro 

querido 
Cervelló.

Ve de gust Cervelló

Cervelló late más en primavera. Cuando nuestra casa, nuestro pueblo, se llena de colores, de flores, y los árboles se visten 
de multidud de variedades de verde. Es encantador pasear por la Timba, acercarse a ver cómo van las obras del puente 
de la Resclosa, o subir a Santa Maria con el agradable frescor de la tarde. Las calles se llenan de actividades. El Ateneu, la 
Biblioteca, Ceraqua, el Casal de la Gent Gran... acogen a entidades y vecinos que disfrutan del aroma de talleres, charlas, 
bailes o partidas de dominó. Las plazas se llenan con el "Buida les golfes", la fiesta del reciclaje y la reutilización, dando una 
segunda vida a tantas cosas que en su momento hicieron su servicio y ahora ya no las necesitamos. Y más adelante también 
recibirá la fiesta de los animales, donde podremos aprender y disfrutar al lado de nuestros amigos inseparables. Y un Sant 
Jordi lleno de bellas palabras escritas por autores locales, cuentos a los cuatro vientos de nuestro entorno, novelas, poesía de 
nuestras gentes, guías de nuestra fauna... Música y exposiciones de calidad, cine de naturaleza...  es Cervelló.
Y una calle Major con los comercios que dan vida y color a nuestro pueblo. Hermosa vida, felices colores. Una calle Mayor que  
abraza a los jóvenes y pequeños corredores de la "Cursa Solidària", que nos atrapará con el estilismo de los pasos elegantes 
de los caballos en los Tres Tombs y que se vestirá de fe y tradición popular con las alfombras del Corpus.
Los chicos y las chicas van más contentos al cole y al instituto. Saben que les queda menos para las vacaciones. Saben que 
se acercan los viajes de fin de curso. Saben que se acercan las actividades de verano, las salidas con los amigos, las cenas 
con la familia en las terrazas del pueblo.
El ayuntamiento está activo:  mejoras importantes para la conectividad de los diferentes espacios de la "Escola Bressol", las 
nuevas marquesinas de autobús, reordenación de los espacios deportivos, franjas de protección contra incendios... y tantas 
otras cosas que se necesitan para el buen funcionamiento de Cervelló.
Es tiempo de excursiones por nuestros bosques a la búsqueda de nuestras fuentes, de nuestro cabañas de piedra, de 
nuestros rincones mágicos. Momentos para estar sólos o para compartir en pareja o en grupo.... nos espera l'Aplec de Sant 
Ponç, Sant Joan... nos espera el buen tiempo. Nos esperan los mejores momentos para disfurtar de la alegría y la amistad... 

Cervelló batega més ràpid a la primavera. Quan casa nostra, el nostre poble, 
s'omple de colors, de flors, i els arbres es vesteixen de tantes varietats de verds. 
És encantador passejar per la Timba, acostar-se a veure com van les obres del 
pont de la Resclosa, o pujar a Santa Maria amb l'agradable frescor de la tarda. Els 
carrers s'omplen d'activitats. L'Ateneu, la Biblioteca, Ceraqua, el Casal de la Gent 
Gran... acullen a entitats i veïns que gaudeixen de l'aroma de tallers, xerrades, balls 
o partides de dòmino. Les places acullen el "Buida els golfes", la festa del reciclatge 
i la reutilització, donant una segona vida a tantes coses que al seu moment van fer 
el seu servei i ara ja no les necessitem. I més endavant també rebrà la festa dels 
animals, on podrem aprendre i gaudir al costat dels nostres amics inseparables. 
I un Sant Jordi ple de belles paraules escrites per autors locals, contes als quatre 
vents del nostre entorn, poesia de les nostres gents, guies de la nostra fauna... 
Música i exposicions de qualitat, cinema de natura.... és Cervelló.
I un carrer Major amb els comerços que donen vida i color al nostre poble. Bella vida, 
feliços colors. Un carrer Major que  abraça als joves i petits corredors de la "Cursa 
Solidària", que ens atraparà amb l'estilisme dels passos elegants dels cavalls en els 
Tres Tombs i que es vestirà de fe i tradició popular amb les catifes del Corpus.
Els nois i les noies van més contents al col·le i a l'institut. Saben que els queda 
menys per a les vacances. Saben que s'acosten els viatges de finalització de curs. 
Saben que s'acosten les activitats d'estiu, les sortides amb els amics, els sopars 
amb la família en les terrasses del poble.
L'ajuntament treballa de valent: millores importants per a la connectivitat dels 
diferents espais de la "Escola Bressol", noves marquesines d'autobús, reordenació 
dels espais esportius, franges de protecció contra incendis... i tantes altres coses 
que es necessiten per al bon funcionament de Cervelló.
És temps d'excursions pels nostres boscos a la cerca de les nostres fonts, de les 
nostre cabanyes de pedra seca, dels nostres racons màgics. Moments per estar sols 
o per compartir en parella o en grup.... ens espera l'Aplec de Sant Ponç, Sant Joan... 
ens espera el bon temps. 
Ens esperen els millors moments per gaudir de l'alegria i l'amistat... a Cervelló.



El passat 18 d'abril es va celebrar la Junta Local de 
Seguretat de Cervelló que aplega els diferents cossos 
de seguretat presents al territori per analitzar l'any 
2017 i fer balanç de les actuacions realitzades.
La taxa de delictes per mil habitants, a febrer de 
2018, és d'un 34,85, lluny del 52,98 de la regió 
metropolitana sud, del 108 de Barcelona, o del 58,74 
de Girona i el 66,94 de la zona de Tarragona. Així i tot 
es van comentar els darrers robatoris, les actuaciones 
per baixar l'índex d'accidentalitat i com actuar 
davant dels casos d'ocupació problemàtics. Quant a 
l'accidentalitat cal destacar la reducció d'accidents 
greus respecte a l'any passat (hem passat de 6 l'any 
2016 a 1 l'any 2017) i que no s'ha comptabilitzat 

La Policia incrementa els
controls de seguretat al municipi

cap accident mortal. Com a resultat de la Junta de Seguretat, han 
començat controls de trànsit als corriols de les nostres muntanyes 
per part del SEPRONA (Servei de Protecció de la Natura).

Les obres del pont de la Resclosa estan a punt de finalitzar. 
Aquest pont permetrà un pas segur entre Can Guitart o 
el Camp Municipal i el nucli urbà. El pont permetrà el pas 
alternatiu de vehicles (per evitar grans velocitats) i tindrà un 
espai reservat per a vianant i ciclistes. En una segona fase, 
més endavant, s'haurà de garantir el carril bici i de vianants 
entre el pont i el nucli urbà i el pont i Can Guitart.
El pont serà inundable, seguint les indicacions de l'ACA 
(Agència Catalana de l'Aigua) i tindrà una barana baixa, ja 
que l'ACA considera les baranes altes obstacles per a l'aigua 
en cas de grans avingudes.

El pont, a punt
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Diumenge 6 de maig, obrim el PONT de la Resclosa
Sortirem cap al pont del parc de la Timba a les 12.30h, caminant o en bicicleta...



Sant Jordi
Per tercer any consecutiu, la rambla Tarradellas va acollir la fira de 
Sant Jordi amb diverses activitats on les roses i els llibres van ser els 
protagonistes. Un dia abans del 23 d'abril es va instal·lar la mostra de 
llibres dels autors locals i les parades de les entitats i dels establiments 
comercials, a més dels tallers per a la canalla organitzats per l'Esplai el 
Raconet. A l'estand de l'Ajuntament es va fer una exposició dedicada al 
president Tarradellas. 
La vigília de Sant Jordi també va acollir els actes de commemoració dels 
aniversaris de l'Esplai el Raconet i de la colla de diables els Encaputxats 
diabòlics. 

L'Esplai i els Diables celebren el seus aniversaris...
pels més petits i pels més atrevits...

Els autors locals han donat un gran valor a la 

fira de Sant Jordi de Cervelló...
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Zona verda a Can Roig
i Costa de la Perdiu
L'Ajuntament ha senyalitzat com a zona verda d'estacionament per a les persones 
residents els carrers Bellavista, Verge de Montserrat i Núria de les urbanitzacions 
de Can Roig i Costa de la Perdiu, arran de les reunions mantingudes amb els 
veïns i veïnes amb motiu dels problemes d’aparcament que pateixen i atenent les 
seves peticions. Es tracta d'una zona amb estacionament limitat i controlat de 
dilluns a divendres de 8 a 20 hores i els dissabtes de 8 a 14 hores que requereix 
un adhesiu obligatori en els vehicles. Els residents poden sol·licitar aquests 
adhesius a l'Ajuntament si estan empadronats al municipi i disposen d'un vehicle 
donat d'alta de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Cervelló. 
Els vehicles han de tenir més de 2 rodes, no poden superar les 9 places ni els 6 
metres de longitud i els 3.500 kg de pes màxim autoritzat. Per obtenir l'adhesiu, 
la persona interessada ha de presentar a l'Ajuntament la següent documentació: 
DNI, passaport o NIE, permís de circulació, fitxa tècnica del vehicle i rebut al corrent 
del pagament de l’IVTM. Si la persona és la conductora principal però la titular és 
una altra persona caldrà que aporti la pòlissa vigent de l'assegurança on figuri 
com a tal. Si el titular és una empresa, caldrà la pòlissa de l'assegurança on figuri 
la persona que la sol·licita com a conductora habitual. Si el vehicle és propietat 
d'un leasing, rènting o lloguer superior a tres mesos a nom de l'empresa, cal 
l'original i fotocòpia del contracte o un certificat original de l'empresa on consti 
la durada del contracte, la matrícula i la persona conductora habitual. I si està a 
nom d'una persona particular, l'original i la còpia del contracte. 

Noves 
plataformes per 
a les parades de 
bus a l’avinguda 
Catalunya
Ja han començat les obres d’execució de tres 
plataformes pavimentades per a les zones de 
parada de l’autobús en tres punts del municipi. 
Aquestes obres, que finalitzaran amb la col·locació 
de noves marquesines faran més còmode l'espera 
del bus i més segur l'accés a aquest mitjà de 
transport.
Les obres consisteixen en l’ampliació de la vorera 
ocupant l’espai d’aparcament per tal que el bus no 
hagi de fer maniobres per accedir a les parades i 
pugui parar al carril de circulació podent carregar i 
descarregar als viatgers des de la nova plataforma. 
Les  plataformes s’ubicaran al llarg de l’avinguda 
Catalunya, una en sentit Barcelona a l’alçada de 
la cruïlla amb el carrer Malvasia, i dues en sentit 
Tarragona, concretament davant del complex 
esportiu de Ceraqua i de l’empresa Esteves. Tot 
plegat comportarà alguns canvis a la via pública, 
com desplaçaments d’alguns elements com arbres, 
l’ampliació de les voreres i l’habilitació de nous 
passos de vianants.

Al carrer Major s'estan fent plataformes per fer més accessibles i segures les 
parades d'autobús, que tindran noves marquesines, com la que es va instal·lar fa 
poc a la Creu de Terme.
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L'Ajuntament ha posat en marxa el 
projecte de la Jugatecambiental durant 
els caps de setmana d'abril a juny al Parc 
de la Timba conjuntament amb l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i gràcies a la 
seva integració dins de la Xarxa de Parcs 
Metropolitans. 
La Jugatecambiental és un espai de joc 
i aprenentatge que es fa a l'aire lliure 
per desenvolupar activitats en família 
relacionades amb el medi ambient, la 
natura i la sostenibilitat, alhora que 
s'incrementa el coneixement dels valors 
dels espais públics, fent valdre la seva 
importància ambiental i patrimonial, 
l'evolució històrica i la identitat, així 
com la difusió dels valors de civisme i 
respecte per l'entorn. 
Els serveis que ofereix la 
Jugatecambiental són gratuïts i 

Jugatecambiental: juguem a la Timba

Arreglem la via pública S'han començat a arreglar 
reixes en mal estat que 
suposen un perill i una 
molèstia pel soroll. Algunes 
tindran millores i altres 
es substituiran per reixes 
laterals.

A Cervelló fins al 10 de 
juny convoca a totes 
les famílies a gaudir 
d'activitats envoltades 
de natura, excepte el 12 
de maig que serà dissabte 
i coincidirà amb la 
jornada dels Let's clean 
up Europe Day de neteja 
dels espais naturals. 

Membres del Consell dels Infants van inaugurar 
la Jugatecambiental el passat 15 d’abril

Les xocolateres Cervellonines van posar la seva 
xocolata màgica per a totes les famílies...

combinen els serveis fixes i les activitats 
dirigides, amb un punt d'informació 
sobre el parc i el municipi i una activitat 
guiada diferent cada dia com jocs 
tradicionals, tallers de reciclatge i 
de residus i per aprendre a fer servir 
energies alternatives, com per exemple 
construint molinets de vent o cuinant 
amb el sol. 

S'han arreglat les escales d'accés a la riera per arribar al camp 
municipal d'esports que  s'havien trencat i suposaven un perill 
per tot el que volia passar.
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Les agrupacions de Protecció Civil fan tasques de prevenció, formació i suport davant 
possibles catàstrofes o grans concentracions de població. Al municipi estan presents 
en els esdeveniments populars, poden regular el trànsit i els accessos, controlar 
petits incendis, fer assistència en muntanya o col·laborar en la recerca de persones 
desaparegudes. Els serveis sempre es fan a petició de la Policia Local i amb l’autorització 
expressa del consistori. 

Per ser voluntari cal ser major d'edat i no tenir antecedents penals però sobretot, segons 
Valle, "que t'agradi". Ell va començar farà uns cinc anys a Sant Vicenç dels Horts i quan es 
va traslladar a viure a Cervelló es va interessar per la tasca que feien els voluntaris. "Des 
de fa un any estem treballant per donar-li un canvi a tot, ara hem estrenat uniformes 
nous, tenim local al carrer Vidriers, sempre amb l’ajuda i la supervisió de l’Ajuntament, 
que es fa càrrec de les despeses, i només ens faltaria un vehicle propi.

Potenciem les tasques de 
Protecció Civil al municipi
Des de fa més d’una dècada està operativa al municipi l'Associació de Protecció 
Civil a Cervelló, una entitat formada per persones voluntàries i liderada per 
l’Ajuntament, el qual proporciona tot el suport logístic i econòmic a la seva feina.

El secretari de la Junta i cap 
operatiu en funcions, Diego Valle, 
ens explica que ara, amb la nova 
normativa les seves funcions han 
canviat molt: "ara tenim un ventall 
bastant més gran de tasques però 
sempre com a reforç. Nosaltres 
no som policies, ni bombers, ni 
metges però sempre estem darrere, 
esperant les seves indicacions i 
participant en la logística. És una 
feina molt seriosa. Som alguna cosa 
més que "homes cons" per fer de 
barrera perquè els cotxes no passin. 
Moltes vegades fem d'informadors 
i expliquem a la gent el què passa 
durant els esdeveniments, en aquell 
moment som agents de l'autoritat. 
Ara estem obligats a fer un curs 
de gairebé 7 mesos a l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, on 
rebem formació teòrica i pràctica, 
en DEA, cursets de muntanya, etc. 
sense coneixements bàsics no es 
pot formar part perquè no saps què 
és el que et trobaràs al carrer i què 
has de fer en cada moment. També 
t'ensenyen que no som policies, 
som voluntaris. Les persones que 
s'interessen a formar part de l'entitat 
passen primer per un període de 
prova de 6 mesos per veure si els 
agrada i, si continuen, s'envien a fer 
el curs de formació bàsica".
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Però sobretot ens falta gent aquí, ara operativament som 
8 persones tot i que inscrits a l'entitat hi ha 15, treballem en 
equip i anem tots a una. A les agrupacions de la comarca hi 
ha psicòlegs, sanitaris, bombers, guàrdies civils, MMEE, etc. que 
fan de voluntaris". La seva motivació personal la té molt clara: 
"gaudeixo ajudant a la gent, t'emportes la satisfacció personal 
de veure que has pogut ajudar a algú o quan un acte surt bé, 
sense incidents. Quan et donen les gràcies ja et dones per pagat, 
no busco res més que el fet que surti bé. L'altra cara, la pitjor, 
és quan participes en la recerca de desapareguts i trobes la 
persona sense vida, et cau el món a sobre, però l'has d'assumir 
perquè estem per això. Tot i que rebem formació psicològica, 
és molt dur. En el cas dels focs passa el mateix quan arribes al 
lloc i has de pensar què fer, de vegades se t'oblida tot i t'estàs 
jugant la vida".

Per donar a conèixer l'entitat i la seva tasca, l’Ajuntament i els 
voluntaris estan organitzant una trobada d'agrupacions de la 
comarca en el marc de la Fira de Cervelló el pròxim 20 de maig, 
on hi haurà demostracions canines, d'escalada i espeleologia, 
exhibicions, un hospital de campanya i, de moment, una desena 
de municipis confirmats. I han estat els pioners a crear una 

coordinadora per liderar un projecte de col·laboració amb els 
voluntaris del Baix Llobregat. "De moment ja hem fet 4 serveis 
amb la coordinadora i ens han vingut voluntaris de la comarca 
per donar reforços en actes de Cervelló". Ara tenen serveis 
pràcticament cada cap de setmana, la qual cosa de vegades és 
difícil compaginar amb la vida personal. Però Valle ho té clar: 
"En aquests moments és la meva vida i li dedico el temps que 
calgui perquè m'agrada i m'he compromès. En aquesta vida 
hem de ser millors persones".

Si algú vol provar-ho, a Protecció Civil tenen les portes 
obertes per a tothom.

Franges antiincendis
a tres urbanitzacions més
Aquest mes d’abril han començat les tasques de neteja i 
conservació de les franges  perimetrals de baixa combustibilitat 
per a la prevenció d’incendis forestals en les urbanittzacions 
del terme municipal. Primer es farà l’actuació a Santa Rosa i 
Granja Garcia i es continuarà amb Torre Vileta. Les tasques 
tenen una durada aproximada de 6 setmanes i permetran 
que, en cas d’incendi, el foc no es propagui amb facilitat.

Al carrer de 
Serafí Pitarra, 
per seguretat,  
s'han posat unes 
pilones per evitar 
l'aparcament 
a un tram del 
carrer i fins que 
s'arregli el mur 
de contenció. que 
dona l'Església.

Enguany Cervelló ha rebut la neu
amb il·lusió i amb precaució. La 
Brigada i la Policia Local van estar 
alerta i van posar sal a diferents 
indrets per a que la neu tingui 
sempre la cara més amable, com 
aquest nino fet al mateix carrer 
Major.
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La Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà el pròxim 28 d’abril la 8a Sessió 
científica sobre invertebrats i medi ambient organitzada pel Dr. Xavier Jeremías 
amb la col·laboració de diferents institucions i organismes.  A la jornada 
participaran  especialistes en ciències naturals, biologia, història natural o 
medicina que abordaran temes relacionats amb diferents espècies d’insectes, les 
seves morfologies i les malalties que poden transmetre. Durant la jornada també 
es presentarà la guia d’invertebrats que ha editat l’Ajuntament, l'autor de la qual 
és DIego Fernández

8a Sessió sobre invertebrats i medi ambient

Després d’haver estat ajornada a causa de la pluja 
del dia 8 d’abril, la festa dels Tres Tombs  tornarà als 
carrers del municipi el pròxim 29 d’abril, organitzada pel 
Grup Eqüestre de Cervelló i l’Ajuntament de la vila. Els 
participants es concentraran a partir de les 8 del matí a 
l’esplanada de l’Escola Nova, al carrer de la Font de Can 
Esteve, on es farà un esmorzar popular. Les cavalleries 
i els carruatges sortiran a les 11.30 hores enfilant el 
carrer Major fins al carrer Vidriers, on donaran la volta 
fins a la rambla Tarradellas i des d’allà es faran les tres 
tradicionals voltes o tombs. A les 12 hores es beneiran els 
animals davant de l’Església de Sant Esteve. Amb motiu 
de la festa hi haurà algunes afectacions en el trànsit de 
la zona. El carrer Major romandrà tancat a la circulació de 
vehicles des del carrer Riera fins al carrer Vidriers, entre 
les 11 i les 14 hores de diumenge. També estarà prohibit 
l’estacionament al carrer Major, entre la rambla Josep 
Tarradellas i el carrer Vidriers però es podrà estacionar 
amb normalitat a la resta del carrer Major. La rambla 
Josep Tarradellas també romandrà tancada al trànsit i 
restarà prohibit l’estacionament entre les 9 i les 15 hores.

Tornen els Tres Tombs

Darrera sessió científica celebrada l’any 2015 Guia de camp dels insectes de Cervelló

 

tombs

diumenge 8 d’abril
a les 11.30 del matí

  

    
                              CERVELLÓ

 CLU
B EQÜESTRE                                  

  CERVELLÓ 

2018els
En previsió de pluja, la festa s’ajorna al

 diumenge 29 d'abril a les 12 del migdia.
Diumenge 29 d'abril
9 h esmorzar popular al costat de l'Institut
11.30 h Inici dels tres Tombs
12 h Benedicció d'animals a l'Església de Sant Esteve
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Els germans Castells Planas, artistes 
escenògrafs de reconeguda fama mundial, 
van visitar l’Ateneu el passat 23 de febrer per 
inaugurar l’exposició que recollia un tast de 
la seva obra i que es va poder visitar fins al 2 
de març. L’acte, organitzat per l’entitat Segle 
Nou, es va acompanyar d’un "Diàleg" entre 
els autors i, en aquesta ocasió, el director 
del grup de teatre la Calaixera, Salvador 
Duran. Amb més de 40 anys de professió, 
Jordi i Josep Castells Planas es van introduir 
en el món de la pintura en el taller familiar 
i des de ben joves van mostrar inquietuds 
culturals. Van començar fent cartells per a 
obres teatrals de Dagoll Dagom, Pep Bou, 
Pepe Rubianes o l’Orquestrina Galana, per 
endinsar-se en el món de l’escenografia per 
a obres de les companyies més destacades 

del teatre català. Però també han  
participat en pel·lícules d’èxit i en el 
disseny i la construcció de decorats 
per sèries de televisió, treballant a 
països com Portugal, Alemanya, Itàlia, 
Gran Bretanya , França o la Xina entre 
d’altres.

La pluja del passat 11 de març no va impedir que 
unes 130 persones, segons els organitzadors, 
participessin en la caminada popular per 
veure els cirerers florits organitzada per la 
Biblioteca de Cervelló, amb la col·laboració de 
les entitats Gaudim Cervelló i Grup de Recerca 
i el suport de l'Ajuntament. L'objectiu era 
poder contemplar els arbres en flor que hi ha 
als nostres camps i al municipi de Torrelles, 
cosa que no es va poder complir, però es va 
aprofitar per visitar les barraques de vinya i la 
Font del Roure amb els seus padrins, la Penya 
de l'Espardenya. Alguns voluntaris també van 
llegir poemes i van cantar cançons amb les 
cireres com a protagonistes.

Mostra de l’obra dels escenògrafs 
Castells Planas 

Caminada per veure els cirerers florits

Del 19 al 22 de març hem viscut una 
setmana plena de música gràcies a 
les audicions dels alumnes de l’Aula 
de Música a la Sala Polivalent de la 
Biblioteca. 

Professors i alumnes no s’aturen 
durant el curs i molt sovint ofereixen 
per a tots els públics alguna perla 
tan fantàstica com l’espectacle Un 
quadre d’hivern que van representar 
el passat 24 de febrer a l’Ateneu, amb 
la participació de tothom, des dels 
més petits fins al combo d’adults, i 
tot plegat acompanyats d’un pintor 
que va deixar plasmada la seva 
obra sobre una tela mentre durava 
l’espectacle.

Setmana 
d’audicions de 
l’Aula de  Música

Segle Nou va obsequiar als escenògrafs amb 
una obra de l'artista Gemma Nogueroles



La Biblioteca, amb les cultures

Les activitats relacionades amb la gastronomia i el menjar 
sempre tenen bona acollida. Davant l’èxit que va tenir la 
visita que va fer fa uns mesos, Miquel Picart, president 
de la Fundació Agrícola Olesana, va tornar a Cervelló 
per oferir un altre tast d’olis i va ensenyar a distingir les 
diferents varietats que es poden trobar al mercat.

La Biblioteca dedica el 2018 a l’any 
de les cultures del món. Membres 
dels consolats de Japó i de Mèxic 
ja han passat per les seves 
instal·lacions per acostar-nos els 
seus costums i tradicions.

La música també està molt present en les activitats 
que s’organitzen i el passat 22 de febrer  el musicòleg i 
divulgador musical Pol Avinyó va oferir una xerrada sobre 
l’opera Roméo et Juliette, de Charles Gounod". Es traca 
d’una òpera en cinc actes basada en la tragèdia de William 
Shakespeare, que s’ha representat al febrer al Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona i que ens va acostar la història 
d’amor més cèlebre de la literatura convertida en la més 
fidel aproximació a la tragèdia original per Gounod, un dels 
grans representants del drama líric francès. 

El 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia. Per 
celebrar-ho, la Biblioteca va organitzar una activitat  
molt especial, ja que els protagonistes van ser els 
mateixos participants, què havien de crear les seves 
pròpies poesies de la mà del nostre arqueòleg, en 
Tutam, per aconseguir fer una ONG de poetes sense 
fronteres.
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Una de les persones col·laboradores 
habituals, Trini Solé, ens va tornar 
a ensenyar a fer treballs manuals 
amb cartró en el taller que va 
impartir el passat 9 d’abril.

I els contes no poden faltar en 
les propostes per a la canalla. 
La Sara Genovart va ser la 
protagonista de la sessió 
del contecontes del mes 
de març i en Moi Aznar de 
l’abril. Entremig, una sessió 
dedicada al conte en anglès 
amb una bruixa convidada 
d’allò més entremaliat.

La Biblioteca municipal continua sent el punt principal de trobada per desenvolupar activitats culturals i de lleure, 
obertes a tothom i adreçades a públics ben diversos, des dels més petits de la casa fins a la gent més gran.
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Quatre vents és un conte on una colla d'amics i amigues que 
viuen a Cervelló, i per boca d'una de les protagonistes, ens 
endinsen a través de les seves aventures d'estiu en indrets 
màgics però reals del nostre poble.
L'autora fa servir la fantasia però amb llocs reals i elements 
naturals i patrimonials de Cervelló: les seves mines, la fàbrica 
de vidre, la riera, els molins, les cabanes de pedra seca...
Aquest conte, amb il·lustracions de Montserrat Nieto, és una 
oportunitat de conèixer una mica més el nostre poble. El pots 
trobar a la biblioteca, tot i que també el tindran els diferents 
centres educatius del municipi.

Quatre vents, una història de Sara Guenovart



Els pròxims dies 1, 2 i 3 de juny 
tindrà lloc a l'Ateneu el 1r Festival de 
cinema de natura de Cervelló, on es 
projectaran pel·lícules sobre natura 
i medi ambient. El seu director, Roc 
Checa, és veí del nostre poble.
El Festival vol valorar la principal 
senya d'identitat del nostre municipi: 
la natura. I treballar temes de 
sostenibilitat i verd urbà. Totes les 
projeccions seran gratuïtes.

El mes de març es va signar 
entre el representant dels 
propietaris de la Bòbila i 
l'Ajuntament de Cervelló el 
conveni de cessió anticipada 
dels terrenys necessaris per a 
la construcció de l'Institut. Ara, 
una vegada fets els tràmits 
burocràtics, l'Ajuntament 
haurà de cedir aquests 
terrenys a la Generalitat, que 
és qui s'encarregarà de fer 
l'equipament en el seu moment.

Aviat començaran les obres de millora de l'accessibilitat de l'Escola Bressol. Això 
suposarà que el mes de juliol es traslladarà l'activitat a l'Escola Nova. En el moment 
en que es tingui el calendari de les actuacions s'informarà a les famílies.A les fotos, 
visita a l'Escola amb els arquitectes i al costat, el projecte a realitzar.

Festival de 
cinema de naturaCessió de terrenys per a l'institut

Millores a l'Escola Bressol Municipal

Educació viària per a 6è del Santa Maria de Cervelló
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Per 4t any, l'Escola Santa Maria de 
Cervelló, l'Escola Nova i l'Institut, han 
celebrat el concurs de lectura en veu alta. 
Amb aquest concurs es fomenta la lectura 
i la participació entre els diferents centres 
educatius del municipi.
Al concurs participen les cursos de 5è i 6è 
de primària i els de 1r de l'ESO.
A la foto, tots els finalistes, amb els 
directors i directores dels centres i 
l'alcalde.

Concurs de lectura
en veu alta



L'estirada de corda del Baix és la festa dels 
geganters sense els gegants, i un corda 
és l'excusa per passar un dia d'amistat i 
companyerisme. 
Va coincidir amb la Jugatecambiental i 
ambdues activitats van sumar i van donar 
vida al parc de la Timba.

Aquest any s'ha celebrat al parc de la 
Timba de Cervelló, on es va fer un concurs 
de paelles i diferents jocs entre les colles 
geganteres assistents.
Per cert, la Colla Gegantera de Cervelló 
va guanyar el concurs de paelles.... i el de 
postres.

Estirada de corda del Baix

cervelló informació 15

Reconeixement a les guanyadores del 
concurs de paelles.

Concurs de 
paelles

El passat dissabte 7 d ábril, Ĺempresa GFG Kids, extraescolar de 
robótica educativa que imparteix classes als tres centres educatius 
de Cervelló, gràcies al recolçament de la Diputació de Barcelona, va 
fer una sortida amb els alumnes de robótica de SES Cervelló i alguns 
alumnes de les escoles Santa Maria i Escola Nova de Cervelló.
 Van visitar la competició de robòtica de Catalunya ROBOCAT, que es 
realitza al col.legi St. Peteŕ s School de Barcelona, aquesta any com 
a espectadors, i amb la intenció de crear equips de competició amb 
els nens i nens que realitzin la extraescolar i estiguin interessats a 
participar a partir del proper any.
La extraescolar ś ofereix per a infants des de 1r de primària fins a 4t 
de la ESO, i es treballa amb Lego We do, Lego Mindstorms i Arduino, 
segons edats i nivells. Els nens aprenen robótica i programació a 

la vegada que reforcen matèries com matemàtiques, arts, ciències, 
tecnologia i enginyeria.
Aquesta extraescolar té com a objectiu principal potenciar el 
pensament computacional en els alumnes, a través de la resolució 
de problemes, el treball en equip i la creativitat. Es pretén assolir uns 
coneixements en programació, robótica, electrónica, matemàtiques, 
mecánica, física, tecnología, enginyeria, PLC, domòtica, 3D impressió 
i disseny tècnic que els permetin encaminar-se, en cas de voler, cap 
a qualsevol d áquestes branques amb una base sòlida, i en cas de no 
voler, tindràn adquirides unes capacitats fonamentals per a la recerca 
de qualsevol feina en el futur, ja que cada dia és més evident que els 
coneixements de programació i robótica serán tan imprescindibles en 
uns anys com avui dia ho és la informática.

Robòtica als centres educatius: aprendre i divertir-se



Des del passat 9 d'abril, els patis de l'Escola Santa Maria de 
Cervelló i l'annex a l'Institut s'han obert com a espais d'ús públic. 
D'aquesta, l'ajuntament ofereix una alternativa de lleure als 
infants, els joves i les seves famílies que es pot fer de manera 
autònoma en un context segur i de proximitat quan finalitza la 
jornada escolar. Es guanyen nous espais per al lleure, oberts 
a tothom, que funcionen com qualsevol altre espai públic del 
poble. Els patis formen part d'equipaments educatius i cal tenir 
una cura especial quan s'utilitzen, per tal que els alumnes se'ls 
trobin en bones condicions quan tornen al centre, per la qual 
cosa s'han establert una sèrie de normes. Els patis són oberts 
de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 h, els dies lectius que 
marca el calendari escolar, no és permesa l'entrada d'animals 
ni de bicicletes o vehicles de motor, no es pot entrar a la resta 

de l'edifici (només al lavabo del gimnàs a l'Escola Santa Maria) 
ni es pot fumar ni beure alcohol. Els patis no estan vigilats per 
la qual cosa cada família és responsable dels seus fills o filles i 
de l'ús que en facin, i qualsevol incidència s'ha de comunicar a 
la Policia Local. 

El Consell dels Infants de Cervelló va celebrar el passat 12 
d’abril el primer plenari des de la seva constitució. A l’acte, 
celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament, els 16 nens i 
nenes de 5è i 6è de l'Escola Nova i de l'escola Santa Maria 
escollits com a representants dels alumnes van traslladar a 
l'alcalde les propostes, demandes i inquietuds sobre Cervelló 
dels seus companys i companyes. A l’ordre del dia hi havia 
temes relatius al medi ambient, la mobilitat, el civisme i  
els espais públics (parcs, zona esportiva, camp de futbol, 
pipicà), així com les millores de les urbanitzacions. També 
es van fer propostes a tenir en compte per incloure en actes 
com la Fira de Cervelló o Sant Jordi. Entre les qüestions 
plantejades a l'alcalde, destaquen alguns projectes com 
l'skate parc, el pont de la riera al camp de futbol i l’obertura 
de la zona esportiva. 

Arrenca el Consell dels 
Infants treballant de valent

La Sala de Plens de l'Ajuntament de Cervelló va acollir el 
passat 22 de març la celebració del segon Consell Municipal 
d'Educació del present curs 2017-2018. Al Consell van assistir 
tots els agents implicats en l'educació dels nostres infants i 
joves, des dels responsables dels centres educatius, passant 
pels representants dels pares i mares dels alumnes, els 
mateixos estudiants, els grups municipals, i els càrrecs tècnics 
i electes amb responsabilitats en aquesta matèria. Al Consell 
es van tractar temes com la preinscripció als centres per al 
pròxim curs i diversos projectes que ja estan en marxa com 
el Consell d'Infants, la Jugatecambiental, els patis oberts, els 
camins escolars o el Protocol d'absentisme escolar, a més 
d'una de les celebracions més importants per a l'institut com 
és el seu 10è aniversari. 

Celebrat el 2n Consell 
Municipal d'Educació del curs

L'alcalde va prendre nota de totes les preguntes, 
responent algunes en el moment i comprometent-se a 
fer-ho per escrit amb la resta i a estudiar les propostes.

Patis escolars oberts a les tardes
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Els alumnes dels dos grups de 3r de l'Escola Nova han visitat recentment l'Ajuntament 
per conèixer com és i què es fa a la Casa de la Vila. El primer grup, el de 3r-B, va visitar 
les oficines municipals el passat 19 de març de la mà els diferents departaments i va 
respondre les preguntes dels infants. Tres dies després va ser el torn dels estudiantes 
de 3r-A per compartir una estona amb els treballadors i treballadores municipals. 
Aquestes visites s'emmarquen dins de les classes d'educació viària que imparteix la 
Policia Local a les dues escoles del municipi.

Amb l'objectiu de conscienciar la població 
des de la infància en temes mediambientals 
i energètics, les regidories d'Educació i 
de Medi Ambient de l'Ajuntament estan 
desenvolupant accions educatives als 
centres escolars. Una d'elles va tenir lloc 
el passat 19 de febrer amb els alumnes 
de P-5 de l'Escola Santa Maria a través 
d'un taller impartit amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona. L'activitat 
es va desenvolupar a l'aula mitjançant 
un conte teatralitzat per la protagonista 
de la història: la Bombeta Marieta. La 
Bombeta cobra vida dins l'aula i explica als 
infants de forma interactiva el seu viatge 
al passat per saber d'on prové l'energia 
amb la qual s'alimenta, un viatge que li fa 
descobrir altres fonts d'energia mitjançant 
la coneixença d'altres bombetes (bombeta 
eòlica, solar, etc.). D'aquesta manera, 
els infants coneixen la procedència de 
l'energia, la contaminació que comporta 
l'ús d'aquesta energia, les altres fonts 
d'energia més sostenibles i les accions 
que podem dur a terme per cuidar la Terra.

Els infants de 3r de l'Escola Nova visiten 
l'Ajuntament

Tallers de 
conscienciació 
mediambiental 
pels escolars

Del 12 al 16 de març un grup de joves danesos ha conviscut amb famílies del 
municipi a través de l'intercanvi que cada curs organitza l'Institut de Cervelló 
amb els alumnes de 4t d'ESO. Un total de 44 joves estudiants acompanyats per 
4 professors van viatjar des de la localitat de Vanløse, prop de Copenhaguen, 
pertanyents a l'Escola Kirkebjerg. En aquesta ocasió s'ha canviat la procedència 
dels alumnes perquè aquest curs l'escola de Keterminde, d'on venien altres anys, té 
menys alumnes i també s'ha rebaixat l'edat i són alumnes de tercer de secundària, 
segons han confirmat fonts de la direcció del centre educatiu. Els danesos van estar 
allotjats a cases dels estudiants de Cervelló, dels quals han après costums i maneres 
de fer i de comunicar-se. Els estudiants van ocupar el temps fent immersions a 
la cultura popular nostra, visitant llocs emblemàtics com Montserrat, fent turisme 
per Barcelona i assistint al sopar de germanor amb les famílies d'acollida i els 
representants del municipi al Centre Cívic l'Ateneu, amb una mostra del que fan els 
Gegants i els Diables de Cervelló inclosa. Els alumnes d'aquí tornaran la visita del 28 
de maig al 2 de juny. 

Cervelló acull 
els estudiants
danesos 
d'intercanvi

El passat 2 i 3 de març de 2018, l’Escola Bressol Municipal de Cervelló va participar a les IX Jornades de reflexió i recerca: Psicomotricitat 
i escola «Els espais» organitzada pel grup de recerca d’educació psicomotriu de la Universitat Autònoma de Barcelona. La participació 
consistia en compartir diferents experiències relacionades amb el desenvolupament psicomotriu dels infants i l’escola va presentar la seva 
vivència amb les sortides a la muntanyeta. Espais naturals plens de reptes motrius que van variant i ajustant-se als interessos i/o necessitats 
de cada grup. Cada experiència és diferent i en cada una d’elles es poden observar aprenentatges i descobertes adaptades a cada infant. Són 
cada vegada més els experts que asseguren que els infants que creixen en contacte amb la natura milloren el seu desenvolupament cognitiu 
i desenvolupen de manera natural la seva psicomotricitat, les seves habilitats i les seves capacitats per 
resoldre problemes. A més, potencia la imaginació, la creativitat i la capacitat de meravellar-se, aspecte 
decisiu per fomentar la motivació en els infants. Els protagonistes de l’experiència son infants de 2 a 
3 anys acompanyats per educadores i famílies col·laboradores, organitzant grups reduïts. El fet que 
una família pugui viure aquests processos dintre de l’àmbit educatiu és vital per enfortir la comunitat 
i establir vincles que enforteixen la relació i la cooperació.
Després de portar dos anys portant a terme aquest tipus de proposta a l’exterior, anem reafirmant els 
grans beneficis i anem consolidant el projecte, sent cada vegada més ferma.
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE CERVELLÓ

L’espai natural com a espai de desenvolupament motriu
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El 8 de març de 2018 passarà a la 
història com el Dia Internacional de les 
Dones més reivindicatiu fins al moment. 
Coincidint amb la convocatòria d’una 
vaga internacional que pretenia que 
les dones paralitzessin el país, la 
jornada va barrejar les protestes i les 
reivindicacions socials i laborals dels 
col·lectius femenins amb els actes 
commemoratius propis del 8M.

El 8M més reivindicatiu

A Cervelló, el mateix dia 8 es va celebrar al migdia l’acte 

institucional a la porta de l’Ajuntament amb la lectura 

del manifest i l’aturada per la igualtat, a la qual van 

assistir unes 150 persones de totes les edats, entre les 

quals es trobava un nombrós grup de joves estudiants 

de l’institut que secundava la vaga. 

La mateixa tarda es va celebrar la taula rodona sobre 
les dones treballadores a les fàbriques de Cervelló 
organitzada pel Grup de Recerca a la Biblioteca. L’acte, 
presentat per Èric Gómez i moderat per Rosaura Serra, 
va comptar amb la presència de diverses dones que van 

treballar en empreses importants de la localitat, com la 
fàbrica del vidre, les Caves Rondel, el Molí o Filats Coll.

Per últim, el tradicional Sopar de germanor que organitza 
cada any l’Associació de Dones amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Cervelló es va celebrar el 10 de març a la 
Sala d’Actes del Centre Cívic l’Ateneu. El sopar va acabar 
amb festa amenitzada fins a la matinada.

A la tarda, es va fer el lliurament de premis del concurs 
de relats organitzat per la regidoria d'Igualtat amb motiu 
de la jornada a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Un total 
de 16 relats es van presentar al concurs que portava per 
títol Què creus que celebrarem el 8 de març de 2050?. Les persones participants, tant homes com dones, havien d'exposar la seva visió d'aquesta efemèride d'aquí a més de 30 anys. La guanyadora del concurs va 

ser la Rosaura Serra, que es va emportar una tauleta com a premi. En segon lloc el relat premiat ha estat el de Natalia Paricio, que va guanyar uns auriculars sense 
fils. En tercer lloc va quedar el text presentat per Elena Martín dotat amb una cafetera Nespresso.
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Les persones inscrites en el Servei Local 
d'Ocupació que estan en recerca activa 
de feina han tingut l'oportunitat de 
participar durant el mes de març en les 
sessions del Kit Bàsic d'Orientació que 
ha ofert l'Aula de Recerca de Feina de 
l'Ajuntament. Es tracta d'una formació 
impartida per una psicòloga, Maricel 
Ruiz, gràcies a la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. L'objectiu és que 
les persones en recerca de feina se sentin 
protagonistes del seu camí, sembrant 
una actitud exploradora que els permeti 
gestionar la incertesa des de la curiositat 
i l'acció, en lloc de l'angoixa o el bloqueig. 
S'ha adreçat a totes aquelles persones 
que vulguin potenciar el seu lideratge 
des de l'acció en primera persona i com 
a requeriment només calia tenir ganes 
d'aprendre i ser actiu. 

El Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament 
està treballant també en la planificació de 
diferents cursos per als pròxims mesos. 
Si us interessen temes com el recorregut 
competencial per a joves, la utilització 
del telèfon intel·ligent en la recerca de 
feina, els nous canals de recerca de feina, 
com actualitzar-se per fer una entrevista 
de feina, com trobar feina al nadal, la 
utilització de xarxes com bio i linkedin i 
com posicionar el teu perfil professional 
per a la recerca de feina o l'autoocupació, 
us podeu adreçar a l’Ajuntament. 

Sessions del Kit 
d’Orientació a 
l’Aula de Recerca 
de Feina

La Policia Local de Cervelló s'ha adherit a la campanya "Escuts Solidaris" 
impulsada per diverses Policies Locals amb l'objectiu de recaptar diners 
destinats a la lluita contra el càncer infantil. La iniciativa, que de moment 
compta amb el suport de més de 80 Policies d'arreu de Catalunya, consisteix 
en la venda d'escuts brodats d'aparença similars als oficials del cos. 
Cervelló ha fet una tirada de 500 escuts que es vendran al preu de 4 euros 
a les dependències de la Policia.  La recaptació dels diners s'ingressaran 
al Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu i es destinaran 
íntegrament a la recerca i a les despeses dels infants afectats per aquesta 
malaltia. El passat 4 de març la categoria dels minis del MVP Bàsquet 
Cervelló va disputar un partit de competició oficial al pavelló municipal lluint 
els escuts de la campanya a les samarretes per conscienciar la població 
sobre la iniciativa.

Cervelló #pels valents contra
el càncer infantil

La Plaça de l’Ajuntament es va omplir el passat 15 d’abril de parades, de venedors i 
de compradors que a nivell particular van participar al Mercat d’ocasió i oportunitats 
Buida les golfes en la seva edició de primavera. Els organitzadors ja preparen la 
pròxima edició a la tardor que se celebrarà al mes de novembre.

Buidant les Golfes

Guanyadors dels campionats del Casal de la Gent Gran 
Josep Tarradellas durant la Setmana de la Primavera.
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L'Ajuntament ha posat en marxa la targeta moneder al municipi per canalitzar ajudes 
econòmiques lligades a l'alimentació, material escolar i farmàcia. D'aquesta manera, es 
pretén fomentar l'autonomia i corresponsabilitat de les persones amb menys recursos 
i desestigmatitzar els beneficiaris d'aquests ajuts. Per cada beneficiari, l'Ajuntament 
carrega la targeta amb l'import de l'ajuda fixada pels serveis socials d'acord amb 
la normativa municipal vigent i la situació de cada família. Les targetes moneder 
d'ajuda alimentària es poden fer servir en supermercats i altres establiments amb 
el codi d'activitat econòmica (CNAE) del ram dels comerços d'alimentació, material 
educatiu i farmàcia. Es podrà realitzar consultes de saldo als caixers automàtics 
de la xarxa "Caixa Bank" però no treure diners en efectiu. Posteriorment i d'acord 
amb el pla de treball definit pels professionals, s'haurà d'acreditar l'ús dels diners 
atorgats. L'Ajuntament no paga cap comissió per tenir les targetes (ni d'emissió ni 
de manteniment). El consistori també està establint acords amb establiments del 
municipi perquè es puguin adherir al programa "Botigues Solidàries" amb la doble 
finalitat d'establir descomptes a les persones portadores de la targeta moneder 
i incrementar la compra de productes de primera necessitat als comerços locals, 
generant un impacte social i econòmic positiu a escala local.

Cervelló va iniciar el passat 22 de març els tallers de cooperació del projecte Tenim 
Drets, Teixim Llibertats amb el propòsit de promoure el coneixement i la defensa dels 
Drets Humans des dels municipis metropolitans.
Cervelló participa acollint una exposició amb uns cubs informatius que van canviant-
se cada setmana i que es pot veure a la Biblioteca municipal, i amb l'organització de 
tallers de cooperació amb les entitats.
La primera entitat participant va ser Farem i la següent es va fer a l’espai Fem Igual. 
El Casal de la Gent Gran completarà aquest cicle de tallers, que tenen una part més 
teòrica o de reflexió sobre els drets dels refugiats i una altra part molt pràctica amb 
treballs manuals per confeccionar flors amb envasos buits i material reciclat que 
es faran servir en l'acte de cloenda del projecte que tindrà lloc el 5 de maig. Les 
persones que vulguin anar en autobús a aquest acte poden posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament per reservar plaça.
Es busca complicitats entre els ajuntaments per promoure la consciència crítica i el 
compromís de la ciutadania envers les desigualtats i els conflictes globals per a la 
transformació social. Enguany, s'aposta per reflexionar sobre els vincles entre el dret 
d'asil, el dret al medi ambient, el dret a la salut i el dret a la ciutadania. 

L'Ajuntament impulsa les targetes moneder

Els infants que participen en el projecte 
socioeducatiu de la Nau van tenir el 
passat 19 de març una visita ben especial: 
els membres de la colla castellera dels 
Matossers de Molins de Rei, alguns dels 
quals són veïns i veïnes de Cervelló. 

Aquest és el tercer any 
consecutiu que es fa 
aquesta activitat, gràcies 
a la bona acceptació que 
té per part de la canalla 
i a la bona disposició 
dels castellers 
per ensenyar les 

tècniques per fer 
pilars i enfilar-se
sense córrer 
perill. L'objectiu 
de l’activitat és 
continuar amb 
la col·laboració 
d’entitats 
culturals i socials 
amb el servei per 
contribuir a la 
integració social 
dels nens i nenes 
a la comunitat.

Els Matossers fan 
castells a la Nau

Cervelló enceta 
el programa 
metropolità 

de suport a les 
persones refugiades
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La roba que ja no utilitzem o que ens volem desprendre pot 
tenir una segona vida o ser reutilitzada comportant molts 
beneficis a escala social i mediambiental. Les empreses que 
recullen roba usada contribueixen a la protecció del medi 
ambient alhora que desenvolupen projectes de cooperació en 
països del Sud, a més de portar a terme activitats al voltant 
de l'ajuda social i l'educació per al desenvolupament i de crear 
llocs de feina inclusius, estables i de qualitat. A Cervelló l'any 
2017 es van recuperar 19 tones de roba usada a través dels 
6 contenidors que hi ha ubicats al municipi on es diposita la 
roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar. Segon 
dades de la fundació Humana, del total que es recull a tot 
arreu, un 62% va a les plantes de tractament i un 38% es 

ven a empreses de reciclatge. El 13% de la roba es ven en 
botigues de segona mà, el 49% s'envia fora del país i el 28% 
es recicla, ja que el tèxtil és la fracció de recollida selectiva 
amb un potencial d'aprofitament més gran. El servei de 
recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important 
en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids 
urbans. Cervelló se situa en quart lloc dins dels municipis que 
més recuperen roba amb aquest sistema al Baix Llobregat.

Els beneficis de gestionar
correctament el residu tèxtil

Del 9 al 14 d’abril la gent gran del municipi ha estat la protagonista 
de la Setmana de la Primavera. Activitats de lleure, culturals i 
esportives han format part del programa que ha tingut la gent 
gran ben ocupada, amb tallers de maquillatge, manicura i treballs 
manuals, cinema, una paella popular i actuacions musicals dels 
artistes del Casal Josep Tarradellas. Sense oblidar la col·laboració 
amb casals d’altres llocs, com a través de l’actuació del grup 
Nuevos Aires del Centre Cívic Municipal Avel.li Estrenjer o gràcies 
al concert de cant coral a l’Església de Sant Esteve que va aplegar 
corals de centres de Sabadell i Vilafranca del Penedès la tarda 
del 14 d’abril per cloure la setmana.

Setmana de la 
Primavera de la Gent Gran
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En un ambient festiu, esportiu i, sobretot, solidari es va celebrar la 6a edició de la Cursa 
Solidària el passat 18 de març, organitzada pels centres educatius del municipi, les AMPA i 
l’Ajuntament de Cervelló. Des dels infants de P3 fins als joves de 4t d’ESO van córrer amb 
un doble objectiu: promoure els hàbits saludables i els valors educatius de l’esport i treballar 
els valors de la solidaritat cap als seus veïns. El carrer Major es va omplir tot el matí de 
corredors, aproximadament mig miler, que van aportar productes d’higiene infantil com 
bolquers, tovalloletes, sabons, cremes, etc. destinats a famílies amb recursos limitats que es 
repartiran a través dels serveis socials municipals.  A canvi, els participants es van emportar 
una samarreta tècnica, una medalla i la satisfacció de ser solidari amb els seus veïns més 
desfavorits. A més els tres guanyadors de cada cursa per edat, excepte els més petits, van 
ser guardonats amb un trofeu. Fins i tot, el gegant Cento es va endur un record per la seva 
participació en una de les curses.

Correm per ser solidaris
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Cervelló celebra la 
Cursa del Patró de 
Bombers de Barcelona

Cervelló va acollir el passat passat 
6 de març la Cursa dels Bombers de 
Barcelona que s’organitza cada any 
dins del programa d’actes amb motiu 
de la festa del seu patró, Sant Joan 
de Déu. A la cursa van participar un 
total de 48 persones, la majoria d’elles 
membres del cos de Bombers però 
també va córrer un petit grup d’interns 
de la presó de Can Brians i d’altres 
atletes a títol individual. La cursa 
va sortir del camp de futbol i durant 
gairebé 10 km va transcórrer pels 

paratges naturals del municipi, arribant 
a punts emblemàtics com l’Església de 
Santa Maria i la masia de Can Sala de 
Baix. Els corredors guanyadors van ser 
Irene Fuertes en categoria femenina i 
Joan Ruvireta en masculina. Aquesta 4a 
edició de la Cursa del Patró de Bombers 
ha tingut un caràcter molt especial, ja 
que la inscripció era gratuïta però els 
participants havien d’aportar aliments 
bàsics que s’han donat a l’entitat 
Cervelló Solidari destinats a famílies 
amb dificultats econòmiques. 
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En venda l'àlbum de cromos
del Futsal

20 anys de Futsal a Cervelló

X campionat infantil-júnior de Catalunya de kuksoolwon TM

El Club Futsal de Cervelló va presentar el passat 16 de març l'àlbum oficial de cromos 
que s'ha editat amb motiu del 20è aniversari de l'entitat. La presentació va tenir lloc 
en el Pavelló Xavier Ballber i a l'acte van
 assistir els membres de la junta del 
club, el cos tècnic i molts dels infants 
que juguen en algun dels equips i que 
han posat cara a aquests cromos. 
L'àlbum és un recull de cromos dels 
jugadors que han passat per l'entitat 
durant els seus 20 anys de vida, en 
totes les categories. Ja es poden 
adquirir els cromos i l'àlbum a 
l'establiment TT Disseny, al carrer 
Major 57, i a les oficines del Club en 
horari de 18.30 a 20.30 hores els dilluns, dimecres i divendres.

El 22 d'abril es va celebrar el X campionat de kuksoolwon a 
Cervelló, al gimnàs de l'Escola Nova, que es va quedar petit per 
gaudir dels combats dels joves esportistes. En la categoria de 
grups, per número de competidors i medalles, va guanyar el 
grup de l'AFA de l'Escola Nova, als que podem veure a la foto 

de la dreta junt amb l'alcalde, José Ignacio Aparicio, la primera 
tinenta d'alcalde, Cristina Martínez i Kjn Jordi Velasco (mestre 
instructor en cap de les escoles de Kuksool de Catalunya).
A la foto de l'esquerra, els guanyadors individuals de les 
diferents categories d'aquest campionat.

El club, que celebra enguany vint anys d'història, ens anima 
a participar en els propers esdeveniments que organitza. 
Vint anys de partits, campionats, victòries i derrotes, però 
sobretot, vint anys de valors educant als infants de Cervelló.

n 20 de maig i fins al 10 de juny, exposició del 20è 
aniversari.

n 27 de maig Festa del 20è aniversari amb la pariticpació 
dels Gegants i els Diables.

n 30 de maig Traca Futsalera per celebrar els 20 anys 
d'història (amb la col·laboració dels DIables).

n 9 de juny Gala del 20è aniversari al Pavelló Xavier Ballber 
(venda de tiquets fins el 7 de maig).

n 16 i 17 de juny XX Trobada de Futbol Sala Base.
n 23 de juny Torneig de Veterans.
n 30 de juny Torneig de Futbol Sala Femení.
n 2 de juliol Copa Futsal amb totes les categories.
n 7 i 8 de juliol Torneig 24 hores Futbol Sala Sènior.
n 14 i 15 de juliol Torneig mixt de Futbol Sala.

cefutsalcervello@gmail.com



Dues joves esportistes de Cervelló, Andrea Pérez i Meritxell Cabetas, 
han format part de l’equip cadet femení guanyador del 1r Torneig 
internacional d’handbol CUP BM disputat a la Roca del Vallès  del 26 al 
29 de març amb la Selecció Catalana. Les dues campiones, de 14 anys, 
juguen en el club d’Handbol Sant Vicenç i en aquesta ocasió han estat 
cridades per representar Catalunya en aquest torneig que s’ha jugat 
durant les vacances de Setmana Santa.

Campiones d’handbol 
amb accent cervelloní
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7a Trobada d'Escoles de Rugby...
A prop de 200 esportistes van gaudir el 21 d'abril al matrí d'un dia 
esplèndid al camp municipal d'esports de Cervelló en la 7a Trobada 
d'Escoles de Rugby. Aquesta Trobada va aplegar el Gotics Rugby 
Club, CEU de Barcelona, Rugby Badalona, Rugby Esparraguera i el 
Rugby Cervelló.
Esport i bon ambient, amb un tercer temps en que el Rugby es va 
convertir en una festa dels valors i de l'amistat.

...a Cervelló
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i n f o r m a c i ó  d e l s 
g r u p s  m u n i c i p a l s 

d e  c e r v e l l ó

Tribuna Política

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

Tot el que vols saber...

www.cervello.cat

cervello.ajuntament

Isabel
Belmonte

Estoy muy INDIGNADA con 
este gobierno de PSC + CIU
No veía otra manera de empezar este 
artículo. He pasado de la decepción a 
la preocupación de estar gobernados 
por un gobierno que miente 
descaradamente. Que aprovecharon 
mi ausencia, por baja por enfermedad, 
para mentir en el último pleno, 
diciendo que se han disculpado por los 
insultos sexistas que me propinaron 
en el pleno anterior, simplemente al 
preguntar por los derechos de nuestra 
ciudadanía en materia de vivienda, 
más concretamente, por los alquileres 
sociales, que como hemos podido 
comprobar les irrita hasta el punto de 
agredirme verbalmente. La verdad es 
que ya no espero nada de ellos, se les 
ha caído la careta y sé que no tienen la 
suficiente humildad como para pedir 
disculpas. Ni siquiera para enviarme 
un WhatsApp interesándose por mi 
estado de salud.
Dejen de trabajar para la galería y 
empiecen a trabajar para la gente del 
pueblo, en cosas que realmente son 
necesarias.
Miren con buenos ojos a la ciudadanía 
que entra al ayuntamiento, por la 
calle de atrás y dignifiquen el espacio. 
Realmente lo tienen abandonado, no 
le dan la misma importancia que a la 
entrada principal. Hay una diferencia 
abismal y así lo visibilizan. No actuarían 
igual si de vez en cuando entraran por 
allí. Hay que ser más solidarios no solo 
de palabra sino con hechos.
¿Cuándo van a poner en marcha la ley 
4/2016 en materia de alquiler social?
¿Cuándo van ha aprobar los 
presupuestos?
En Septiembre, tumbaron según 
dijeron, la moción que presentamos 
para poder hacer presupuestos 
participativos, por falta de tiempo. Han 
pasado ya 7 meses. Todo muy retrasado.

Els articles d'aquesta secció s'inclouen tal 
com els seus autors i autores els envien al 
Departament de Comunicació per a la seva 
publicació.

Luis
Díaz

Cervelló merece más
Cs Cervelló desde la oposición ha tra-
bajado proponiendo iniciativas que 
hoy son realidad.
Gracias a la moción presentada por Cs 
Cervelló y aprobada en Pleno Municipal, 
muchas de las señales de nuestro mu-
nicipio ahora cumplen los requisitos en 
materia lingüística exigidos por la Nor-
mativa de Tráfico. Las nuevas señales 
están rotuladas en los 2 idiomas oficia-
les en Cataluña.
También a propuesta de Cs Cervelló 
desde este curso escolar se ha implan-
tado el programa TEI, que tiene como 
objetivo actuar como medida preventi-
va contra la violencia y acoso escolar en 
Educación Primaria y Secundaria.

Propuestas que se las lleva el viento.
Estas últimas semanas se han vuelto a 
producir numerosos asaltos con robo en 
varias viviendas de Cervelló. Gracias a la 
iniciativa presentada por Cs Cervelló, en 
el presupuesto de 2017 se aprobó una 
partida de 90.000 euros para la insta-
lación de un sistema de videovigilancia 
para el control de acceso y salida de ve-
hículos del centro urbano y urbanizacio-
nes. Así mismo el alcalde a través de un 
programa de televisión, en esta misma 
revista y en varias reuniones con veci-
nos anunciaba el compromiso de ejecu-
tar este proyecto en el 2017. A fecha de 
hoy, abril del 2018, incumple su palabra.
Cs Cervelló seguirá comprometido y 
trabajando para mejorar la vida de to-
dos sus vecinos.    

Per tal de facilitar alguns tràmits 
a la ciutadania, la Policia Nacional 
es torna a desplaçar a Cervelló 
per fer el tràmit de sol·licitud i 
renovació del DNI a l’Ajuntament.

Pròxima visita
dimecres 25 d’abril de 2018
Hora
de 9 a 12 hores
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament 
de Cervelló

Imprescindible cita prèvia trucant 
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
per demanar hora 
Telèfon 93 660 00 70

Recollida del nou document
Divendres 27 d'abril de 2018 de 
les 9 fins les 11 hores

TRÀMIT DEL DNI



Cristina
Martínez

Cervelló s’omple de cultura, 
educació i socialització. 
Ja ha arribat la primavera i els carrers 
de Cervelló s’omplen de vida i acti-
vitats. Fa goig veure com el poble va 
rebre amb ganes la darrera Cursa So-
lidària amb un nou èxit de participació 
d’infants i voluntaris. Ben aviat enceta-
rem tota una sèrie d’activitats per rea-
litzar en família al Parc de la Timba, es 
tracta de la Jugatecambiental, durant 
tots els diumenges d’abril a juny es 
realitzaran tallers, jocs i itineraris pel 
parc que ens faran gaudir de l’entorn 
natural que tenim a Cervelló. 
I per donar-li més valor encara a aquest 
entorn, per primer cop celebrem un 
Festival de Cinema Natura de Cervelló, 
serà el primer cap de setmana de juny 
on podrem veure tot tipus de gènere 
amb un principal context, el respec-
te per la natura. I com aquest mateix 
respecte el tenim pels animals, per 
primer cop se celebrarà una Festa dels 
Animals a la plaça de l’Ajuntament, tot 
sempre amb la col·laboració d'entitats 
i ciutadans de Cervelló.. 
També tindran continuïtat altres ac-
tivitats com els Tres Tombs, Buida les 
Golfes, la Fira de Sant Jordi o la tradi-
cional Fira de Cervelló on els comerços, 
les empreses i les entitats del poble es 
concentren als carrers principals per 
donar-se a conèixer. 
Aquestes són les activitats més des-
tacades durant la primavera però en 
tenim moltes més preparades  i que 
podeu consultar a l’agenda de la pàgi-
na web i a l’Instagram de l’Ajuntament 
de Cervelló, perquè sense la participa-
ció de la ciutadania i la col·laboració de 
les entitats, res d’això seria possible ni 
tindria sentit, doncs en l’àmbit de les 
persones el nostre principal objectiu 
és obtenir el major benestar cultural, 
social i educatiu possible per a tots els 
veïns i veïnes de Cervelló.
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Posem en valor Cervelló
Fa unes setmanes gent del Centre Ex-
cursionista de Cervelló va fer una tro-
balla sorprenent: van descobrir unes 
ceràmiques al costat del Castell. En-
cara no se’n sap la data i l’origen, però 
tot sembla indicar que tindrien una 
gran importància, ja que podrien cor-
respondre a l’època en què el Castell 
va ser enderrocat per ordre del Bor-
bó Felip V, durant la Guerra de Suc-
cessió.
Aquest fet evidencia un cop més que 
Cervelló és un poble ple de patrimo-
ni, amb una llarga història que s’ha 
de posar en valor. Cal que tots els 
cervellonencs i cervellonenques ens 
conjurem per preservar i potenciar el 
nostre immens patrimoni, no només 
amb intervencions puntuals com s’ha 
fet fins ara, sinó apostant-hi amb de-
terminació i constància.
Des d’Esquerra Republicana sabem 
de la importància del nostre poble i 
per això sempre que podem, i des de 
tots els fronts, ajudem a la seva mi-
llora. Personalment tinc la sort de ser 
diputat d’urbanisme de la Diputació 
de Barcelona i per tant gestiono tots 
els temes de conservació del patri-
moni arquitectònic. Des d’allà l’any 
passat vam destinar 30.000 euros per 
il·luminar l’Església de Santa Maria de 
Cervelló i enguany dedicarem 20.614 
euros en recerca arqueològica al nos-
tre Castell.
El dia que tots siguem conscients de 
la nostra història i posem en valor el 
patrimoni de Cervelló tot el municipi 
se’n veurà beneficiat. Perquè perdre 
els orígens seria perdre la identitat 
i saber d’on venim no només serveix 
per fer memòria, sinó que també ens 
pot ajudar respondre la pregunta: què 
volem ser?

Josep Ramon
Mut

La democràcia es va fer per 
tots però no és per a tothom
Vol dir: tots poden ser demòcrates 
però hi ha qui no desitgen ser-ho.
La Democràcia no és un club exclusiu, 
però l'entrada no és gratis. A la demo-
cràcia cal conquistar-la, mantenir-la i 
defensar-la dels seus enemics.
Democràcia és renúncia a la violència 
(en tot el seu ventall de possibilitats), 
com a demostració de força i poder 
buscant el diàleg de la pau i la convi-
vència.
La política per a la pau té moltes exi-
gències: la primera, ser homes i dones 
de bona voluntat, gent per al diàleg. 
Necessitem una societat per a la de-
mocràcia i la pau, on l'educació dels 
servidors públics estigui basada en el 
respecte a la democràcia plural i on les 
discrepàncies no segueixin el camí de 
la violència sinó el camí del diàleg amb 
respecte.
Catalunya és una realitat plural que 
no pot renunciar al pluralisme, que és 
la seva força avui, amb totes les con-
tradiccions que es vulguin trobar. Les 
majories es fan ajuntant minories. Als 
pobles, el pluralisme és una realitat. 
Compten totes les persones.
Democràcia és respecte als que no 
pensen com tu, convivència i llibertat 
de consciència, transparència en els 
relats.
Tot conflicte és fruit d'accions equivo-
cades o injustes, on les accions reac-
tives justifiquen les dels uns sobre els 
altres, entrant en un cercle viciós on 
tots perden la legitimitat, impedint la 
solució del conflicte.
El valor del respecte per a tots fa que la 
Democràcia tingui sentit.

Marian
Herrera i Fernández



 

 

 

Diumenges d’abril a juny 2018 

Parc de La Timba-Cervelló 

Horari: d’11.30 a 13 hores 
 
Diumenge 22 d’abril 
Fem paper reciclat 
 
Diumenge 29 d’abril (a les 10 hores) 
Coneguem els ocells del Parc 
 
Diumenge 6 de maig  
Construïm un molinet de vent 

 
 
Dissabte 12 de maig  
Taller de recursos i residus 

 

Diumenge 20 de maig 
Bioblitz metropolità 
 
Diumenge 27 de maig 
Fem un hort al balcó de casa 
 
Diumenge 3 de juny 
Fem mandales amb elements 
naturals 
 
Diumenge 10 de juny 
Cuinem amb el sol  


