
JULIOL 2018

Festa Major,
festa de germanor 

Si vols engalanar el teu balcó

per la Festa Major, vine a buscar la 

bandera de Cervelló a l'Ajuntament
(fins a exhaurir existències)



25 de juliol
19.30 hores
• Actuació del Xou amb sopar i ball pels 

seixantins. Organitza Casal de la Gent 
Gran. 

26 de juliol
20 hores
• Concert de guitarra Come together a 

càrrec de l’Aula de Música de Cervelló. Cal 
recollir la invitació a l’Aula de Música o a 
la Biblioteca.

 Terrassa de la Biblioteca

22 hores
• Cinema a la fresca:  El nadó en cap
 Parc de la Timba

23.59 hores
• Inici del Gran Joc de la Pastanaga. 

Organitza Joviment

27 de juliol
18.30 hores
• Inauguració de l’exposició dels artistes 

locals. Romandrà oberta els dies 28 i 29 
de juliol, d’11 a 13 h i de 19 a 20.30 h i els 
dies 30, 31 de juliol i 1 i 2 d’agost , de 8.30 
a 13.30 h.

 Sala de Plens de l’Ajuntament

19 hores
• Cerverua de Cervelló amb la xaranga 

Xirigota Tarorata
 Sortida des de l’Ajuntament

21.30 hores
• Pregó de Festa Major amb el Club 

Esportiu Futsal de Cervelló
 Plaça de l’Ajuntament

22 hores 
• Actuació de Chicuelo amb Marco 

Mezquida
 Plaça de l’Ajuntament

23.30 hores
• Correfoc 25 anys dels Encaputxats 

Diabòlics amb el Drac Apocaleus de 
Vallirana. Organitza els Encaputxats 
Diabòlics.

 Sortida des de l’Església

23.59  hores
• Tour Big Friday & Pop Car Party 2018
 Carrer Joventut

00.30 hores
• Versots. Organitza els Encaputxats Diabòlics
 Davant de l’Ajuntament
  
28 de juliol
10 hores 
• Trobada de vehicles clàssics i Trobada de 

vehicles Toyota Celica. Organitza Amics de 
vehicles clàssics i Club Celica España.  

 Carrer Major

11 hores
• Inauguració de l’exposició “25 anys de 

Diables a Cervelló”. Organitza Grup de 
Recerca de Cervelló amb la col·laboració 
dels Encaputxats Diabòlics. Romandrà 
oberta els dies 28 i 29 de juliol i 3 d’agost, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

 Cal Badia

12 hores
• Festa de l’escuma i animació
 Carrer Joaquim Mensa

13 hores
• Concurs de truites. Organitza Associació 

de Dones.
 Carrer Major al costat de l’escenari central

19 hores 
• Els contes per Festa Major s’expliquen 

millor, amb la Tresca i la Verdesca. 
Imprescindible dur roba de bany.

 Parc de la Timba

20 hores
• Actuació de les Fireflies
 Davant de l’Ajuntament

21.30 hores
• Sopar de germanor
 S’ha de deixar un dipòsit de 10 euros per 

una taula i 8 cadires, que es retornarà en 
acabar el sopar. Carrer Major

23.30 hores
• Ball amb l’orquestra La Loca Histèria 
 Escenari central del carrer Major. 
 I continuem amb discoteca mòbil...

5 hores
• Bany nocturn
 Piscina d’estiu de Ceraqua 
 I en acabar, xocolatada.

29 de juliol
10.30 hores
• Big Splash Cervelló. Vine a la Festa 

d’aigua amb tobogan gegant i gimcana. 
Porta banyador, xancletes i tovallola. 
Inscripcions gratuïtes a l’Ajuntament i 
més informació a @bigfriday.tour

 Carrer Resclosa

19 hores
• Havaneres amb el Grup Xarxa
 Escenari central del carrer Major

19.30 hores
• Festa Holy, la festa de colors a Cervelló. 

Del 23 al 27 de juliol vine amb el teu 
DNI a recollir els sobres a la plaça de 
l’Ajuntament (fins a exhaurir existències). 
El dia de l’acte a les 19 h es podran 
comprar sobres a 1 euro fins a exhaurir 
existències.

 Carrer Joventut

22 hores
• Espectacle amb sorra
 Plaça de l’Ajuntament

22.15 hores
• Espectacle làser
 Plaça de l’Ajuntament

23.30 hores
• Concert amb l’Orquestra Parfills. 
 Pista de la zona esportiva municipal 

(s’obrirà a les 23 hores)

23.59 hores
• Ball de gala amb l’Orquestra Parfills.  

Pista de la zona esportiva municipal

23.59 hores
• Concert dels Rocktàmbuls
 Escenari central del carrer Major

3 d’agost
11 hores
• Seguici de Festa Major
 Sortida des de l’Ajuntament 

12 hores
• Missa solemne de Festa Major, presidida 

per mossèn Rafael Vilaplana, rector de la 
Parròquia de Sant Esteve.

 Església de Sant Esteve de Cervelló

13 hores
• Sardanes amb la Cobla Catània
 Plaça de la Biblioteca

14 hores
• Brindis final de Festa Major
 Plaça de la Biblioteca

22 hores
• Ball de Salsa amb Los Promiscuos del Son
 Plaça de l’Ajuntament

Tota la informació que necessites perquè no 
et perdis cap activitat ni cap acte del nostre 
municipi...   www.cervello.cat
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SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM          cervello.ajuntament
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L’alcalde
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Vénen dies de festa i de treball 
per fer realitat el somni del millor 
Cervelló possible...

Alegría y respeto, es Fiesta Mayor...
Vienen días 

de fiesta y 
de trabajo 

para hacer 
realidad 
el sueño 

del mejor 
Cervelló 
posible...

Alegria i respecte, és Festa Major...

Se respiran aires de Fiesta Mayor. Después de un curso intenso, todo el mundo encara las vacaciones con ganas de disfrutar 
de nuestro pueblo. Y es verdaderamente fácil con todas las actividades que se nos brindan desde todos los ámbitos: los 
excelentes conciertos del Festival d'Estiu en la Iglesia de Santa Maria de Cervelló, las copas y torneos de futbol y de básquet 
que llenan las instalaciones de juventud, el yoga en familia para compartir buenas sensaciones, las excursiones que nos 
llevan a rincones mágicos para deleitarnos con los tesoros del programa "Explícame un cuento, en el bosque", las noches de 
los jueves en la Timba con el Cine al aire libre, el campeonato de tenis o ping pong que nos unen en el esfuerzo de pasarlo 
bien haciendo deporte, o la visita a Saint Martin del siempre activo hermanamiento... Hemos dejado atrás finales de curso y 
graduaciones de nuestros centros educativos, fiestas nocturnas en la piscina y ya nos preparamos para afrontar unos días 
de alegría y fiesta con una previa excepcional: el gran musical que lleva tiempo preparando nuestra entidad más teatrera, 
una obra que no nos podemos perder.
Y mientras disfrutamos de estos días más largos y estas noches más abiertas, el Ayuntamiento sigue trabajando sin descanso 
para mejorar servicios y equipamientos. Siguiendo una programación a varios años se están abriendo las necesarias y 
obligatorias franjas de seguridad para minimizar el peligro en caso de incendio, y se ha hecho una charla con los responsables 
de la Generalitat y Bomberos para explicarnos y aconsejarnos sobre cómo actuar en el caso de que haya un incendio, algo 
que debemos evitar a toda costa actuando con responsabilidad y civismo.
Y las mejoras de la Escola Bressol, se llevan a cabo con nuestros pequeños trasladados a la Escola Nova, para que en 
septiembre esté todo en condiciones. Una obras siempre molestas, pero del todo necesarias si queremos mejorar nuestros 
equipamientos. Y se preparan los contratos y las actuaciones en las zonas deportivas, en los caminos escolares, en el Ateneu, 
en la seguridad de la via pública, en los colectores de urbanizaciones, en la rotonda de Granja Garcia-Torre Vileta, etc.
Un pueblo activo en forma y contenido, en cuerpo y alma... Porque el sueño de un Cervelló cada día mejor es posible cuando 
todos y todas trabajamos con ganas y en equipo. Y os aseguro que desde el Ayuntamiento nos esforzamos al máximo y con 
la mejor voluntad para hacer realidad este sueño del mejor Cervelló posible.

Es respiren aires de Festa Major. Després d'un curs intens, tothom encara les 
vacances amb ganes de gaudir del nostre poble. I és veritablement fàcil amb totes 
les activitats que se'ns brinden des de tots els àmbits: els excel·lents concerts del 
Festival d'Estiu a l'Església de Santa Maria de Cervelló, les copes i tornejos de 
futbol i de bàsquet que omplen les instal·lacions de joventut, el ioga en família 
per compartir bones sensacions, les excursions que ens porten a racons màgics 
per delectar-nos amb els tresors del programa "Explica'm un conte, al Bosc", les 
nits dels dijous a la Timba amb el Cinema a la fresca, el campionat de tennis o 
tennis taula que ens uneixen en l'esforç de passar-ho bé fent esport, o la visita a 
Saint Martin del sempre actiu agermanament... Hem deixat enrere finals de curs i 
graduacions dels nostres centres educatius, festes nocturnes en la piscina i ja ens 
preparem per afrontar uns dies d'alegria i festa amb una prèvia excepcional: el gran 
musical que porta temps preparant la nostra entitat més teatrera, una obra que no 
ens podem perdre.
I mentre gaudim d'aquests dies més llargs i aquestes nits més obertes, l'Ajuntament 
continua treballant sense descans per millorar serveis i equipaments. Seguint una 
programació a diversos anys s'estan obrint les necessàries i obligatòries franges de 
seguretat per minimitzar el perill en cas d'incendi, i s'ha fet una xerrada amb els 
responsables de la Generalitat i Bombers per explicar-nos i aconsellar-nos sobre 
com actuar en el cas que hi hagi un incendi, cosa que hem d'evitar amb tots el 
nostres esforços, actuant amb responsabilitat i civisme.
I les millores de l'Escola Bressol es duen a terme amb els nostres petits traslladats 
a l'Escola Nova perquè al setembre estigui tot en condicions. Una obres sempre 
molestes, però del tot necessàries si volem millorar els nostres equipaments. I es 
preparen els contractes i les actuacions a les zones esportives, en els camins escolars, 
a l'Ateneu, en la seguretat de la via pública, en els col·lectors d'urbanitzacions, en 
la rotonda de Granja Garcia-Torre Vileta, etc.
Un poble actiu en forma i contingut, en cos i ànima... Perquè el somni d'un Cervelló 
cada dia millor és possible quan tots i totes treballem amb ganes i en equip. I us 
asseguro que des de l'Ajuntament ens esforcem al màxim i amb la millor voluntat 
per fer realitat aquest somni del millor Cervelló possible.



4,68%

0,68%

0,39%

a PASSIUS FINANCERS
(amortitzacions i pagaments de crèdits)

a FONS CONTINGÈNCIES
(increment de l’1,5% de retribucions segons Llei 
Pressupostos de l’Estat)

a DESPESES FINANCERES
(pagament d’interessos)

cervelló informació4 cervelló informació4

38,35%

7,45%

37,96%

10,49%

a RECURSOS HUMANS
(empleats públics, formació I fons social)

a INVERSIONS REALS
(via pública, educació…)

a BÉNS I SERVEIS
(despeses per al funcionament ordinari, llum, neteja viària...)

a TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(subvencions a entitats i ajuts a persones i col·lectius)

On van els diners

Pressupost 2018
L’Ajuntament de Cervelló va aprovar el pressupost general de la Corporació en el ple del 
passat 23 de maig, amb els vots a favor de M’estimo Cervelló-PSC (5) i Convergència 
i Unió (2) i els vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya (4) i Cervelló ara sí 
que es pot (1), i l’abstenció de Ciudadanos (1).

D’on vénen els diners
59,21%

24,96%

4,87%

9,72%

0,99%

0,25%

d’IMPOSTOS DIRECTES
(IBI, vehicles, IAE i plusvàlues)

de TRANSFERÈNCIES CORRENTS
(subvencions d’altres administacions)

de TRANSFERÈNCIA DE CAPITALS
(aportacions d’entitats supramunicipals)

de TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
(escombraries, claveguera, guals, casal de la gent gra, escola bressol, 
activitat esportiva, lloguer d’espais i material…)

d’IMPOSTOS INDIRECTES
(construccions, instal·lacions i obres)

d’INGRESSOS PATRIMONIALS
(cànon de serveis amb concessió)

Les claus del pressupost
1. Increment del 3,96%  respecte 

a l’any passat, la qual cosa 
representa un augment de 32,67 
euros per habitant.

2. Continua prioritzant l’atenció en la 
despesa social. 

3. Dobla l’aportació per prestar el 
Servei d’Atenció Domiciliària.

4. Increment considerable en 
la despesa en reparacions, 
manteniment i conservació dels 
espais públics i els equipaments 
municipals

5. Manté els ajuts econòmics a les 
entitats locals per desenvolupar la 
seva activitat.

6. Incrementa la despesa en millorar 
la prestació del servei de l’Escola 
Bressol.

Principals actuacions del 2018
Amb recursos propis i d'altres administracions supramunicipals
• Reordenació de la zona esportiva: skate parc, street work out, goteres de la pista 

semi descoberta i il·luminació amb leds, etc. Projecte de les noves pistes de 
petanca i preparació dels terrenys.

• Millora de la connectivitat de l'Escola Bressol.
• Camins escolars: eliminació de barreres arquitectòniques i seguretat per als 

vianants.
• Creació a la Biblioteca de l'espai Toni Asensio d'espeleologia i de l'espai històric 

per mostrar les peces trobades al castell.
• Actuacions arqueològiques i consolidació del castell.
• Col·lectors a urbanitzacions.
• Campanya d'asfaltat dels punts més negres del municipi i reposició de panots.
• Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical a la meitat de les 

urbanitzacions del municipi.
• Actuacions al voltant de l'Església de Sant Esteve.
• Millora dels diferents espais i de la seguretat de l'Ateneu.
• Rotonda de Granja Garcia i Torre Vileta.
• Petites millores a la via pública. Entre d'altres: Joaquim Mensa, escales de la Costa 

de la Perdiu, Clot del Boix, passos de vianants al carrer Major, millores a l'espai de 
la rambla on es fa el mercat setmanal, etc.

Import: 9,11 milions d’euros     2017: 990 euros per habitant     2018: 1.022,67 euros per habitant



Les parades de bus de l’avinguda Catalunya compten des 
de fa unes setmanes amb noves marquesines, un cop 
acabades des obres de les tres plataformes pavimentades 
per les zones de parada de l’autobús en tres  punts del 
carrer. Amb les obres s’ha ampliat 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. Tot plegat ha comportat 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.

Des de començaments dels mes de maig ja es pot circular 
pel nou pont que travessa la riera de Cervelló a l'altura de la 
Resclosa. El pas ha millorat l'accés entre veïns del nucli urbà i 
de les urbanitzacions de Can Guitart Vell i de Torre Vileta, així 
com el del camp d’esports municipal, permetent que el pas sigui 
més còmode i molt més segur. Es tracta d'un pont inundable en 
cas de grans avingudes d'aigua però la majoria de vegades que 
plogui, l'aigua podrà passar per sota. La seva construcció s’ha 
regit per les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua respecte 
a les mides i l’estructura. Les obres van començar a primers d'any 
i van comportar el tall de la circulació de vehicles en aquest punt. 
El projecte també 
contempla un espai 
per carril bici en una 
segona fase que es 
farà més endavant. 

Les intenses pluges d'aquesta primavera han posat a prova 
aquesta nova infraestructura. Quan abans s'havien de tancar els 
accessos amb les primeres aigües que baixaven per la riera, ara 
els veïns i veïnes han pogut accedir al nucli urbà o a les seves 
llars amb seguretat i sense donar la volta per la carretera. És 
un punt que compatibilitza els vehicles amb els vianants i les 
bicicletes, per la qual cosa hem d'anar a poc a poc i respectant 
sempre els senyals i el sentit comú.

El nou pont de la Resclosa 
funciona perfectament

Noves marquesines
per les parades de bus

Parada en sentit Barcelona a l’alçada
de de la cruïlla amb el carrer Malvasia

Parada sentit Tarragona
davant l’empresa Esteves

Nous passos de vianants, més seguretat...
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Cervelló ja té bandera oficialitzada. 
L'any 1983, el regidor Josep Llurba va 
fer una proposta per crear la bandera 
del municipi. El regidor Joan Dólera va 
fer les gestions oportunes davant els 
organismes corresponents i el 1984 el 
Ple de l'Ajuntament va crear i aprovar 
una bandera però la Generalitat, que és 
l'òrgan competent, no la va aprovar. L'any 
2006, el Ple incoa un nou expedient per 
oficialitzar-la i demana assistència tècnica 
a la Generalitat per elaborar el projecte. 
L'expedient, però, s'atura i passat el 
temps, es declara la caducitat i s'arxiven 
les actuacions. Al juliol de l'any passat 
es va tornar a incoar nou expedient, 
que incorporava l'informe de l'assessor 
d'Heràldica i Genealogia de Catalunya, 
Armand de Fluvià, amb les dimensions i 
els colors que hauria de tenir el disseny 
de la bandera. L'informe aportava les dues 
opcions que ja havia proposat en el passat, 
una amb el fons groc i el dibuix del cérvol 
blau fosc de l'escut al centre, i l'altra, amb 
tres bandes horitzontals, amb la central de 
color blau fosc i les dues restants de color 
groc. D'acord amb les propostes inicials 
de bandera per part d'aquest assessor 
d'Heràldica i Genealogia de Catalunya es 
demana l'opinió a la ciutadania de Cervelló, 
aprofitant la Fira, perquè expressi quina 
de les dues propostes li agrada més. Per 
una gran majoria va sortir la proposta que 
finalment es va aprovar, basada en l'escut 
heràldic municipal, incorporant el cérvol 
blau fosc que representa la baronia de 
Cervelló sobre fons groc.

Ja tenim
bandera oficial
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L'Ajuntament de Cervelló continua apostant per oferir més i millors serveis 
tecnològics en els espais municipals. Des de fa uns mesos, s'ha configurat una 
xarxa wifi oberta per a tota la ciutadania en els edificis de l'Ajuntament i la Policia 
Local i s'ha configurat una wifi només per als usuaris als edificis de la Masia, 
Casal de la Gent Gran i l'Espai Fem Iguals. Al Casal també s'ha ampliat a velocitat 
d'internet més de 20 vegades. A l'edifici de la Masia i a l'Ajuntament s'han habilitat 
noves aules informàtiques per donar serveis als ciutadans, i ara és més accessible 
el Tauler d'anuncis amb un ordinador de consulta obert en l'Oficina d'Atenció a la 
Ciutadania, podent consultar la informació de forma més còmoda, actualitzada i 
segura. També s'han millorat a escala audiovisual els equips de la Biblioteca, el 
Casal de la Gent Gran i l'espai Fem Iguals. La fibra òptica funciona ja a la Biblioteca, 
a l'Ateneu i a la Masia, facilitant també l'arribada de la fibra òptica de la Generalitat 
de Catalunya a la central de Telefònica, la qual cosa permetrà a nous operadors 
oferir nous serveis de fibra a llars i comerços del municipi. Tot plegat s'afegeix a 
la posada en marxa del nou web municipal a finals de l'any passat i la presència 
a la xarxa social Instagram (cervello.ajuntament) per reforçar la comunicació 
institucional. 

Cervelló ha estat un dels municipis signants del nou Conveni Marc per a la protecció, 
millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del 
Baix, juntament amb 15 pobles i ciutats de la comarca.  L’objectiu del conveni és 
millorar l’eficiència de la gestió pública i de la col·laboració amb els agents privats 
del territori agroforestal. El nou conveni considera com a àmbit territorial de les 
Muntanyes del Baix, els espais no urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix 
Llobregat situats entre el delta del Llobregat, el riu Llobregat, el riu Anoia i el Parc del 
Garraf, conformant un nou àmbit geogràfic coherent. Els ajuntaments comparteixen 
la voluntat de treballar conjuntament des de les competències municipals i comarcals 
per tal que el territori de muntanya no urbanitzable d’aquests municipis no inclòs en 
cap parc, i que conforma un espai continu, tingui un futur com a espai natural tot 
preservant els seus valors, i com a espai actiu amb el desenvolupament de les seves 
potencialitats econòmiques agroforestals i de lleure.

Apostant per les noves tecnologies

Cervelló signa el conveni per a la 
protecció del territori agroforestal 
de les Muntanyes del Baix 



Veïns i veïnes de la rambla Josep Tarradellas van assistir el 
passat 21 de juny a una reunió informativa sobre les millores 
que es faran en aquesta zona a partir del mes d'agost. El 
consistori, a través dels diferents tècnics responsables de les 
obres i amb un tècnic especialista en arbres i vegetació, va 
oferir la possibilitat de canviar les moreres, ja que donen molts 
problemes amb les arrels i amb els fruits que taquen el terra. 
Els veïns assistents van decidir la substitució dels arbres i de 
mobiliari urbà que es col·locarà després de fer algunes obres 
al carrer per solucionar les deficiències existents i millorar 
l'espai on es fa el mercat setmanal. En una primera fase, d'unes 
5 setmanes de durada, es farà la pavimentació dels costats 
de la rambla central deteriorats per les arrels dels arbres i la 
substitució de les moreres per una altra espècie, la tipuana. 
En una segona fase es canviarà la senyalització horitzontal, es 
repintaran els passos de vianants i es col·locaran dos coixins 
berlinesos per reduir la velocitat, a més de renovar el mobiliari 
urbà, amb el canvi de papereres i bancs, guanyant més espai 
per poder seure i gaudir de la rambla, i de col·locar un cartell 
informatiu del mercat setmanal. 

Obres de millora
a la rambla Tarradellas

En els carrers es 
fa en aquesta 
època una neteja 
extraordinària 
de l’exterior dels 
contenidors 
d'escombraries.
També es van 
netejar a fons les 
voreres on hi ha 
moreres per treure 
les taques dels 
fuits que cauen a 
la primavera.

Obres d'accessibilitat 
a l'Escola Bressol

Han començat les obres de millora de l’accessibilitat de l’Escola 
Bressol municipal i els més petits han estat traslladats a l’Escola 
Nova. Aprofitant la jornada de portes obertes es va informar els 
pares i mares sobre els canvis programats per al curs vinent.
Les obres suposaran una millora de connectivitat entre els 
diferents edificis i ampliarà la zona de patis.
Per altra banda, després de les preinscripcions, l'Ajuntament ha 
decidit mantenir el mòdul per a què cap infant es quedi sense 
plaça. L’Escola Bressol ja té nou nom, Potes-roges, i el logo que 
identifica el centre, fruit de la votació feta entre les propostes 
presentades per les famílies. De tots els logos presentats es 
van seleccionar 6 dissenys per tal que cada família votés el seu 
favorit, en una consulta feta a l’escola del 14 al 18 de maig. La 
vuitantena de famílies amb fills al centre, a més de les mestres 
de l'escola, van votar allà mateix fent servir les paperetes 
habilitades a tal efecte, d'entre les quals marcaven la proposta 
triada i es dipositava en una urna tancada. Es van recollir un total 
de 80 paperetes i la proposta més votada va ser la dissenyada 
per David Lamarca.
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La campanya de prevenció d'incendis es troba, a mitjans del mes de juliol, 
en el seu punt àlgid. Des de mitjans de juny estem en època de màxim 
risc d'incendis i s'han d'extremar les precaucions per evitar qualsevol foc 
forestal. Tots els agents implicats en la lluita contra els incendis sumen 
esforços per, d'una banda posar en marxa els plans d'autoprotecció i 
prevenció i, per l'altra, fer pedagogia per saber com s'ha d'actuar si per 
desgràcia es produeix un foc.

L'Ajuntament s'ha adherit a la campanya impulsada per la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya que sota el nom "Si arriba el foc, estàs preparat?" fomenta les 
mesures d'autoprotecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions i habitatges 
aïllats. EL consistori col·labora perquè la ciutadania prengui consciència del risc de 
viure en zones forestals i conegui les mesures d'autoprotecció que es poden dur a 
terme per minimitzar al màxim els efectes d'un incendi forestal. Una de les accions 
que s'han desenvolupat ha estat la xerrada informativa del passat 14 de juny a l'Ateneu 
per donar a conèixer què cal fer en cas d'incendi, com prevenir i com actuar amb els 
plans d'evacuació de les nostres urbanitzacions. L'acte va comptar amb la participació 
de Forestals de la Generalitat, Bombers, Policia Local, ADF i Protecció Civil de Cervelló.

Lluitem contra el foc

P L A  D ’ E VAC U AC I Ó  D E  C E R V E L LÓPAM
P l a  d ’ a c t u a c i ó  m u n i c i p a l

w w w. c e r v e l l o . c a t

1
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2

CR PARC DE LA TIMBA
CR ESCOLA SANTA MARIA

DE CERVELLÓ

CR POLÍGON EL GRAU

CR ESCOLA NOVA

3

4

5

CR PARC EMPRESARIAL

CR ZONA ESPORTIVA

6

8

CR CENTRE DE RECEPCIÓ

CRUÏLLA CRÍTICA

VIA D’EVACUACIÓ

La campanya també fomenta la 
realització dels corresponents 
plànols de delimitació de les 
edificacions, instal·lacions i nuclis 
de població exposats i la realització 
del manteniment de les preceptives 
franges de protecció per poder 
afrontar els incendis forestals i 
reduir-ne el risc. Disposar d'aquestes 
franges és la millor mesura contra els 
incendis forestals per tal d'evitar tant 
danys personals com materials en les 
edificacions. La Llei d'incendis forestals 
estableix que en les urbanitzacions 
i nuclis de població és obligatori 
implantar mesures de prevenció 
d'incendis amb condicions tècniques 
específiques, com són la creació d'una 
franja perimetral al voltant dels nuclis 
i un tractament de la vegetació a les 
parcel·les interiors d'aquests nuclis de 
població. Aquests treballs corresponen 
a la comunitat de propietaris de la 
urbanització o a l'entitat urbanística 
col·laboradora. A Cervelló, l'obertura 
la fa l'Ajuntament amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, cosa que 
suposa un important estalvi econòmic 
pels veïns, i sempre amb l'autorització 
del propietari dels solars. 
A Cervelló s'han fet actuacions recents 
a les franges de les urbanitzacions de 
Granja Garcia, Santa Rosa i Torre Vileta.

Una altra de les mesures 
és la neteja dels vorals 
dels carrers, eliminant 
l'excés de vegetació.
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L'Ajuntament també treballa en el PVI (Pla d'informació i 
vigilància contra els incendis forestals) que des del 15 de 
juny i fins a l'1 de setembre té com a finalitat principal 
evitar els incendis forestals i limitar-ne els efectes. El pla 
forma part del programa de suport als municipis en la 
prevenció dels incendis forestals que gestiona la Diputació 
de Barcelona i està especialitzat en l'anàlisi i el disseny 
d'estratègies i sistemes per a la prevenció dels focs, 
incorporant en el seu desenvolupament als ajuntaments 
i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Durant cada 
dia de la setmana, de 12,30 a 19,30 hores, fan tasques de 
vigilància sobre el territori en un vehicle especial.

El dispositiu del PVI es desplega per tres sectors de 
prevenció, amb dos centres de control a cadascú, un 
de gros i un de petit, i un Control Central ubicat a les 
instal·lacions de la Diputació a Barcelona, i un altre a 
Torreferrussa, ubicat a la sala central dels Agents Rurals. 
La nostra zona pertany al Sector de Prevenció Metropolità 
Sud, que disposa de dos centres de control amb els seus 
respectius operadors de comunicacions, un a la Regió 
d'Emergències Metropolitana Sud dels Bombers (St. Boi 
de Llobregat) i un altre al Parc de Bombers d'Igualada. 
Les unitats desplegades sobre el terreny depenen d'un 
centre de control, que en el cas de Cervelló és la unitat 23 
de Sant Boi que es comparteix amb Vallirana.

La vigilància, 
bàsica per evitar 

els incendis

El passat 12 de juny es va 
fer una jornada de formació 
per als vigilants a l’Ateneu, 
amb l’assistència de les 
dues persones (dos torns) 
que conformen la unitats 
dependents de Sant Boi, els deu 
guaites (dos torns) que vigilen 
des de les cinc torres de guaita 
del Garraf, i els sis operadors de 
telecomunicacions que treballen 
al centre de control Sant Boi. 

Si arriba el foc,
estaràs preparat?
Mesures d’autoprotecció en incendis forestals a la urbanització de Santa Rosa

Us informem que han començat les tasques de conservació de les franges perimetrals que envolten la urbanització de Santa Rosa per garantir 
que, en cas d’incendi forestal, el foc no es propagui amb facilitat per tal d'evitar tant danys personals com materials en les edificacions.

Són obligatòries o recomanables?
És obligatori establir mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Qui s'encarrega de realitzar els treballs forestals en urbanitzacions o nuclis de població?
Els treballs corresponen a la comunitat de propietaris de la urbanització o a l'entitat urbanística col·laboradora corresponent.Si aquests ens no 
fan els treballs, correspon a l'ajuntament fer-los.

Cal permís per tallar arbres i matolls dins de les zones obligades?
Cal l'autorització del propietari dels arbres i matolls.

Em poden sancionar si no mantinc la meva parcel·la en condicions?
Sí, amb multes entre 601 € fins a 10.000 €, en ser considerada una infracció greu (Llei 5/2003, de 22 d’abril).

Qui és responsable de mantenir una parcel·la no edificada?
El propietari. En el cas de no realitzar els treballs, correspon al municipi fer-los.

Què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari?
En els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització, s’hi estableix una servitud forçosa per accedir-hi i fer-hi els 
treballs forestals necessaris.

Poden entrar a la meva finca a fer una zona de protecció d'un altre? Drets i deures.
Sí. En un primer moment, l'ens o persona obligada a tenir la franja de protecció (urbanització o propietari individual) us demanarà permís per 
entrar i realitzar les feines. Podeu establir un acord mutu i pactar-ne les condicions de realització.

Aprofitem l'ocasió per convidar-vos a la xerrada informativa sobre els Plans d'Evacuació en cas d'incendi que 
tindrà lloc el proper 14 de juny a les 19.30 hores en el Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló 

cervello.ajuntament

www.cervello.cat

Mantenir els hidrants del municipi en òptimes condicions també és bàsic dins de les tasques 
preventives. S'està desenvolupant un pla per soterrar els hidrants de les voreres.
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Han passat 30 anys de la mort del president Josep Tarradellas però 
el seu record continua ben present a Cervelló. Així va quedar de 
manifest en l’homenatge que el municipi ret cada any en l’aniversari 
del seu decés, el 10 de juny. La rambla encapçalada pel seu bust i 
batejada amb el seu nom va acollir l’acte institucional, presidit per 
l’alcalde José Ignacio Aparicio, amb les ofrenes florals al monument. 
L’acte va comptar amb l’assistència del seu fill, Josep Tarradellas i 
Macià, i de familiars residents a Barcelona i a França, així com de 
la comissària dels actes de l’Any Tarradellas, Montserrat Catalán. En 
nom de la Generalitat de Catalunya va assistir el secretari general 
d’Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar, i en el de la Diputació 
de Barcelona, el diputat cervellonenc Josep Ramon Mut.
També van participar representants de les diferents formacions 
polítiques del Parlament de Catalunya, de les agrupacions locals de 
Cervelló, i de diverses entitats i associacions del municipi, amb una 
trentena d’ofrenes florals.

Recordant al president 

Tarradellas 

Un nombrós grup de veïns i veïnes de Cervelló va estar presents el passat 13 
de maig en el tradicional Aplec de Sant Ponç als voltants del monestir. Gaudim 
Cervelló, i l’Ajuntament, van tornar a organitzar una caminada per a les persones 
que van anar caminant des de l’hotel Can Rafel i va posar a disposició de tothom 
un autocar per pujar des de l’Ajuntament fins a l’hotel, i també per a la tornada al 
migdia. Durant la jornada es va poder  gaudir de la fira d’artesans, la tradicional 
missa, una ofrena d’herbes boscanes, actuacions musicals, jocs d’aventura, la visita 
teatralitzada al monestir, l’activitat didàctica dels bombers voluntaris i el concurs 
de dibuix i jocs familiars, a més de la ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell.

L’Aplec de Sant Ponç de Cervelló

Després d’una pausa pel refrigeri, es va 
continuar amb la ruta teatralitzada "Els 
passos d'en Tarradellas per Cervelló", 
amb inici a la rambla i finalització al 
cementiri municipal, on descansen les 
restes del president en el panteó familiar.
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Amb el bon temps ve molt de gust participar 
en les activitats organitzades a l’aire lliure. 
Durant el mes de juliol podem gaudir del 
cicle de pel·lícules del Cinema a la fresca al 
parc de la Timba amb propostes per a totes 
les edats. 
I per a tota la família també aterra de nou 
l’"Explica’m un conte, al Bosc”, un cicle 
de contes que durant el mes de juliol es 
representen en diferents indrets naturals del municipi, tant 
de dia com a la llum de la lluna. Can Sala de Baix i la Vinya 
dels Flamarich ja han acollit els dos  primers contes de 

tarda, amb el Món de la Mon i els Contes 
de l’Anna respectivament. La següent 
proposta ha estat  “Dins la panxa del llop” 
a l’Església de Sant Maria el vespre del 
20 de juliol, amb la possibilitat de sopar 
de carmanyola abans sota les estrelles. 
Les refrescants “Històries d’aigua” de la 
Tresca i la Verdesca al parc de la Timba 
el 28 de juliol acomiadaran aquesta 

iniciativa que tan bona acollida té entre el públic.
La Biblioteca també va programar una sessió de contes 
especial d’estiu el matí del passat 11 de juliol, amb les històries 
del Moi Aznar que van fer passar una estona ben divertida als 
nens i nenes que van assistir.

Èxit de les activitats lúdiques al carrer

Cervelló es va afegir el passat 16 de juny a la iniciativa 
del Gran Teatre del Liceu de retransmetre en directe per 
televisió una òpera per apropar aquest gènere a tots els 
públics. En aquesta ocasió va ser l’obra mestra de Puccini, 
Manon Lescaut, que es va veure des d’una pantalla gegant 
que l’Ajuntament va instal·lar al parc de la Timba. Liceu a 
la fresca compta amb el suport de Televisió de Catalunya 
i Televisió Espanyola, que van retransmetre l’òpera 
en directe pel Canal 33 i La 2 a través d’un programa 
especial on es va fer menció de la col·laboració de tots els 
municipis implicats. D’aquesta manera, el Liceu aposta 
per la difusió operística a tota la societat, facilitant les 
eines necessàries per acostar, entendre i gaudir l’òpera.

Liceu a la fresca a la Timba

Des del passat 9 de juny que es va fer la inauguració oficial 
coincidint amb el Dia Internacional dels arxius, les entitats 
Grup de Recerca i Gaudim Cervelló han ampliat el seu 
local al número 10 del carrer de Sant Esteve, en un pis de 
Cal Badia cedit per l’Ajuntament. El nou espai de les dues 
entitats alberga la documentació pròpia i el fons històric 
que han anat recopilant al llarg dels anys, amb revistes i 
publicacions locals, cartells, programes d’actes i de Festa 
Major, propaganda electoral, fotografies, llibres, etc.

Ampliat l'arxiu del Grup de
Recerca i Gaudim Cevelló



Un nombrós grup d'atletes de Cervelló va anar a buscar la 
Flama del Canigó a Esplugues la tarda de la revetlla de Sant 
Joan. Un altre grup, format per gent de totes les edats, va 
fer el relleu a l'altura de les Caves Rondel i tots plegats van 
pujar corrents fins a la rambla Tarradellas, on es va llegir 
el manifest commemoratiu i es va encendre una petita 
foguera amb la Flama. 

Per Sant Joan, la Flama del Canigó

Mostra dels col·leccionistes El Teatrí abaixa el teló
La Sala Tarradellas de l’Ateneu va acollir durant el cap de 
setmana del 30 de juny i l’1 de juliol una exposició dels Amics 
Col·leccionistes de Cervelló. A la mostra es van poder contemplar 
part de les col·leccions privades dels seus socis d’objectes com 
ampolles i etiquetes de cervesa, nines, cotxes, ceràmiques, 
càmeres fotogràfiques, capses, discos, plaques de cava, material 
de fumadors, flascons de perfum, clauers, sobres de sucre o pins.

El Teatrí s’acomiada de l’escenari fins al setembre. Les 
persones que han participat en els tallers de teatre 
van  fer el passat 29 de juny una exhibició  dels treballs 
realitzats a l'aula d'expressió dramàtica i tècniques 
teatrals, com sempre amb el Moi Aznar com a mestre 
de cerimònies.
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Un grup d’estudiants 
de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona 
han desenvolupat in-
tervencions arqueolò-
giques en el recinte 
del Castell de Cervelló 
dins de les pràctiques 
acadèmiques recolli-
des en el conveni sig-
nat amb l’Ajuntament.

Pràctiques d’Arqueologia al Castell
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Un estiu per gaudir
Amb el curs escolar acabat i les activitats infantils i 
juvenils en marxa, Cervelló viu un estiu ple de cites 
culturals, lúdiques i esportives que culminaran 
amb la celebració de la Festa Major del 27 de juliol 
al 3 d’agost. Propostes per combatre la calor, per 
gaudir de la magnífica natura que ens envolta, per 
acompanyar les entitats locals que s’esforcen durant 
tot l’any per mostrar el que fan, però, sobretot, per 
compartir amb els nostres veïns i veïnes un temps 
impagable de germanor i convivència.

De nou el Festival d’estiu programat per l’entitat Segle Nou 
posa la nota musical en entorns immillorables con l’Església 
de Santa Maria. El tret de sortida el va donar el passat 9 de 
juny l’actuació a quatre 
mans al piano de Claudia 
Valetta i Francesc Soler. 
El relleu el va agafar 
el contratenor Albert  
Baena, que acompanyat 
amb l’arpa per Juan 
Ramón Hernández va 
oferir un viatge sonor 
per la península dels 
segles XII al XVIII. Al juliol 
ha estat el torn d’Eva 
del Campo i Guillermo 
Turina, amb instruments 
com el clavicèmbal i el 
violoncel. El Festival es 
clourà el 29 de setembre amb l’actuació d’Astrio, grup format 
per Santi Careta, Santi Serratosa i Arencio Smith amb una 
barreja de música electrònica i rock amb regust de jazz.

Les activitats del juliol donaran pas a la Festa 
Major, amb un programa ple d’activitats per 
a totes les edats. El pregó d’enguany tindrà 
com a protagonista el Club Esportiu Futsal, 
amb motiu del seu 20è aniversari, i inclourà 
l’actuació del guitarrista de flamenc Juan 
Gómez "Chicuelo" acompanyat de Marco 
Mezquida. Chicuelo, veí de Cervelló, també 
ha estat notícia recentment per haver rebut 
el premi "Caudal Amazónico" que atorga la 
publicació El Llobregat.

Foto cedida per la publicació El Llobregat

Un cop acabat el curs escolar s’han posat en marxa les activitats 
d’estiu destinades als infants i joves del municipi. L’Estiu Esportiu 
a Ceraqua continua fins al 2 d’agost i del 27 d’agost al 7 de 
setembre, amb activitat aquàtica diària, activitats esportives 
i lúdiques,  sortides i cursets intensius de natació. L’Esplai el 
Raconet va començar el Casal d’estiu, al juny a la Masia, durant 
el juliol s’ha traslladat a l’Escola Santa Maria de Cervelló i del 27 
d’agost al 7 de setembre tornarà a la Masia. L’oferta s’ha completat 
amb el Campus de gimnàstica de l’AMPA de l’Escola Santa Maria 
i el Campus de Tecnificació “Cervelló Experience” del 16 al 21 
de juliol organitzat pel  Club de Rugby Cervelló. L’Ajuntament de 
Cervelló ha subvencionat als infants empadronats aquí que han 
fet activitats durant els mesos de juny i juliol organitzades per 
les entitats registrades a Cervelló i a Ceraqua. 
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La Biblioteca de Cervelló ha acabat la temporada amb una novetat, 
la posada en marxa d’un perfil a instagram on poder estar al dia de 
l’actualitat de l’equipament i que s’ha sumat a les xarxes socials que 
ja tenia actives. Amb l’horari d’estiu en marxa només farà una pausa 
al mes d’agost per tornar el nou curs amb totes les novetats literàries i 
una agenda ben plena d’activitats amb propostes per a totes les edats.

Els alumnes de 4t de primària de 
les dues escoles del municipi van 
participar el passat mes de maig 
en l’activitat de la Ronda de llibres 
que coordina el Centre de Recursos 
Pedagògics de Sant Vicenç dels Horts. 
Es tracta d’una activitat que s’ofereix 
a l’alumnat de 4t de les escoles i de 1r 
d’ESO dels instituts de la demarcació 
territorial del Servei Educatiu 
Baix Llobregat-6. Enguany hi han 
participat al voltant de 1100 alumnes 
de 18 escoles i 4 instituts. 

I els nens i nenes més petits també 
van quedar bocabadats amb les 
històries que el Moi Aznar els va 
explicar en una edició especial de 
l’Hora del conte per a la canalla de 
l’Escola Bressol municipal.

Després de l’experiència 
viscuda durant la seva 
estada a l'Índia, Miguel 
Àngel Franco va sentir 

la necessitat d’explicar-
la a tothom. I va tenir 

l’oportunitat de fer-ho a la 
xerrada que va impartir el 
passat 11 de maig amb els 
infants d’aquell país com a 

protagonistes.

La Biblioteca també ha continuat 
acollint tallers per ensenyar a la 

població a desenvolupar habilitats en 
diferents àmbits. Al maig va acollir un 
taller sobre patchwork impartit per la 

Maria Jesús Mayán per reciclar la roba 
de casa i donar-li altres utilitats.

La Biblioteca 
tanca 

temporada

Per la seva banda, el Grup de Recerca continua 
difonent la història més propera, la del nostre 
municipi. El passat 25 de maig va fer la presentació 
de dos treballs, un sobre els altres castells de 
Cervelló a càrrec de Rosaura Serra, i l’altre sobre els 
orígens del castell (segles X-XII) de la mà del doctor 
en Història medieval per la Universitat Autònoma, 
Jordi Gibert Rebull.

 I una de les activitats que va triomfar 
més entre el públic infantil va ser 
la participació en la Supernit a les 
Biblioteques promoguda pel Club 

Super3 per incentivar la lectura el 
passat 25 de maig.  Els súpers estaven 

convocats per participar en diferents 
activitats i ajudar, així, la Nenúfar i 
la Matoll, les elfes de la família del 

Club, a sortir de la Superbiblioteca on 
s'havien quedat tancades. 
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ÈXIT DEL 1r FESTIVAL DE CINEMA
NATURA CERVELLÓ

El curtmetratge Cucli del cineasta Xavier Marrades es va 
endur el premi del jurat del 1r Festival de Cinema Natura 
de Cervelló celebrat de l'1 al 3 de juny en el Centre Cívic 
l'Ateneu.  Per la seva banda, el curt Xisca dirigit per 
Sergi Lara va ser el més votat pel públic assistent al 
certamen. El tercer guardó concedit com a homenatge 
va ser pel meteoròleg de Televisió de Catalunya, 
Francesc Mauri, en agraïment per la seva tasca de 
difusió a favor de temes ecològics, mediambientals i 
de sostenibilitat. Els premis es van lliurar el 3 de juny 
en una gala presentada per l'actriu Núria Deulofeu que 
va servir com a cloenda del Festival. Els premis van ser 
dissenyats per l'artista local Gemma Nogueroles.

El premi del jurat va ser lliurat pels dos dels membres del jurat del certamen, el president de l’entitat cultural Segle Nou, 
Jaume Pons, i la guionista i productora de cinema, Judit Vallverdú. El premi del públic el van recollir Anna Ritz, regidora 
de l'Ajuntament de Tremp, i Xavier Atance, productor executiu de Benecé, i el va lliurar el director del Festival, Roc Checa.

Sota el lema "La natura reclama el seu espai", la mostra 
de cinema ha tingut com a objectiu aprendre a cuidar i 
respectar el medi ambient i el patrimoni que ens envolta 
mitjançant el setè art i donant cabuda a qualsevol gènere. 
La primera edició del Festival ha estat tot un èxit per als 
organitzadors, amb una mitjana de 150 espectadors per 
dia i una participació del 85% de votacions al premi del 
públic, consolidant-se com l’esdeveniment cultural de la 
setmana al municipi. 

El Festival va projectar durant el cap de setmana 8 
curtmetratges seleccionats a concurs d'entre els 66 que es 
van presentar a la convocatòria llançada pels organitzadors, 
l'Ajuntament de Cervelló i la productora Inlens Media. 
També es van projectar dues pel·lícules i un documental: 
Into the wild i Captain Fantastic, pel·lícules que tracten 
sobre l'amor a la natura i la crítica de la societat moderna, 
i el documental guanyador d'un Goya Hijos de la tierra, que 
parla sobre el retorn a la medicina tradicional
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Cervelló va acollir els dies 19 i 20 de maig la 20a edició de 
la Fira dedicada al comerç, l’empresa i les entitats que va 
aplegar uns 100 expositors del municipi, de localitats veïnes i 
d’arreu de Catalunya. En el marc de la Fira es van organitzar 
una sèrie d'activitats i d'exhibicions de les diferents entitats 
i associacions del municipi. L’estand institucional de 
l’Ajuntament es va centrar en la promoció del Festival de 
Cinema de Natura, amb la projecció de diversos vídeos i de 
l’espot oficial del certamen. 

20a Fira de Cervelló 

La 1a Trobada de Protecció Civil 
de Cervelló es va celebrar al carrer 
Major i la plaça Onze de Setembre 
el 20 de maig, amb la participació 

de persones voluntàries de 
diverses agrupacions de Protecció 

Civil de la comarca. Entre les 
activitats fetes van destacar les 

demostracions de rescat de gossos, 
un parc temàtic, un simulacre per 

saber com cal actuar en cas de foc 
i l’exhibició del Pla d’Evacuació.
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D'altra banda, el passat 14 de juny es 
van atorgar els trofeus a les persones 
guanyadores dels campionats de 
cartes i de dòmino.
Les activitats que s'organitzen des 
del Casal fan que la Gent Gran cada 
vegada sigui més participativa.

I també han tingut una estona 
per fer un petit comiat a una de 
les membres del grup del "xou", la 
Carmeli Fernández, que posa fi a la 
seva col·laboració amb el grup i va 
rebre una placa d'agraïment per part 
dels seus companys i companyes.

Al Casal també han rebut la visita 
dels avis i àvies de la residència 
Mensa, que el passat 12 de juny es 
van acostar fins a les instal·lacions 
acompanyats pel personal del centre 
i van ser rebuts pel regidor de Gent 
Gran, Juan Santiago.

El Casal de la Gent Gran Josep 
Tarradellas també ha celebrat el final 
de les activitats que s'organitzen al 
llarg del curs. El passat 6 de juny 
els socis i sòcies van fer una petita 
exhibició de gimnàstica, de ball, de 
taitxí, de cant i del "xou" a l'Ateneu 
i els professors van rebre un petit 
obsequi com a mostra d'agraïment.

Fi de 
temporada 
al Casal

Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas
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Amb els subministraments bàsics de la llar com 
a protagonistes, l’Oficina municipal d’atenció a 
les persones consumidores de l’Ajuntament de 
Cervelló va organitzar una xerrada informativa 
el passat 13 de juny amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. El tècnic especialista 
va explicar com entendre les factures i els 
conceptes que ens apliquen per l’aigua, 
l’electricitat, el gas o el telèfon, així com la 
potència que podem contractar, les diferents 
tarifes existents, els descomptes que podem 
gaudir i les diferències entre les companyies 
subministradores, entre altres informacions, a 
més d’atendre els dubtes del públic assistent.

Xerrada
sobre consumL’espai socioeducatiu la Nau ha tancat el curs amb una gran festa de 

comiat amb l’assistència dels infants i les famílies celebrada el passat 20 
de juny a les instal·lacions de la Masia. Els infants van rebre un diploma 
com a reconeixement per l’esforç que han fet durant tota la temporada i 
una tassa personalitzada amb la imatge de la Nau.

També cal destacar el curs de teatre que va impartir el Teatrí entre els 
infants per desenvolupar tècniques d’expressió corporal i d’interpretació.

Una de les darreres activitats realitzades a la Nau ha estat una xerrada 
sobre autoestima i adolescència adreçada a pares i mares de 6è de 
primària i de 1r d’ESO que va tenir lloc el passat 5 de juny. La xerrada 
tenia com a objectius prendre consciència de la importància d’una bona 
autoestima i adonar-se de la influència de l’autoestima personal en els 
fills i filles. 

Comiat del curs de la Nau

Fi de curs de Farem
També han celebrat el final de curs 2017-
2018 els monitors, membres i familiars 
de l’Associació Farem, de persones amb 
discapacitat intel·lectual o física de 
Vallirana, Corbera, la Palma i Cervelló, en 
un acte celebrat el passat 26 de maig a 
l’Ateneu.
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Adéu als llibres, als companys i companyes, als professors, a 
matinar per anar al "cole"... el curs s’ha acabat i ha donat pas a 
unes vacances per descansar, canviar els hàbits i les activitats i 

encarar una nova temporada escolar.

L’Escola Santa Maria va celebrar la festa de fi de curs el passat 16 de juny, 
amb jocs i activitats organitzades per l’AFA durant el matí i la tarda. Al 

vespre, els alumnes de 6è es van acomiadar en una festa a l’Ateneu amb 
diverses actuacions, tant dels pares i mares com dels alumnes, que va 

acabar amb un gran sopar.

També han celebrat cerimònies de graduació amb la presència dels mestres 
i els familiars els infants de P5 de l’Escola Nova en un acte al mateix centre 

el passat 21 de juny. El dia abans havia estat el torn dels més grans, els 
alumnes de 6è que abandonen el centre per passar a secundària.

I els nostres joves de l’Institut, els nois i noies de 4t d’ESO, també es 
van acomiadar en la festa de graduació celebrada el passat 15 de juny a 

l’Ateneu.

Fins al setembre!

L’institut de Cervelló ha culminat els actes del seu 10è 
aniversari amb el sopar i la trobada d’exalumnes i 
professors el passat 15 de juny al pati de l’Escola Nova.

Són un institut de 10!
Abans, durant el mes de maig, s’ha pogut veure a la Biblioteca 
l’exposició que el centre va organitzar per recordar els seus primers 
anys d’existència, amb fotografies, material gràfic, records dels 
intercanvis amb els estudiants de Dinamarca, etc.
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L’anglès també ha estat protagonista de l’activitat de final de curs que l’extraescolar 
de l’AFA de l’Institut va organitzar el passat 19 de juny. Consistia en un taller de dansa 
i música escocesa conduïda per Donnie Nicolson, expert en cultura escocesa, qui va 
ensenyar el “celidh”, la dansa en grup típica, els hi va parlar als alumnes sobre el  seu 
país i va acabar tocant un petit repertori amb la gaita escocesa. L’Institut potencia així 
l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera i intenta despertar l’interès dels 
alumnes per la cultura anglosaxona amb l’ajuda d’aquest tipus d’activitats.

Amb el lliurament dels diplomes als estudiants de 3r d’ESO de l'institut que han participat 
en la tercera edició del programa "Apropem-nos" d'aprenentatge i servei comunitari, 
el passat 22 de juny es va celebrar l'acte de cloenda i reconeixement institucional pel 
seu compromís, a la Sala de Plens de l'Ajuntament presidit per l'alcalde, José Ignacio 
Aparicio. Durant el curs, els estudiants han fet de voluntaris de forma desinteressada en 
diverses entitats i equipaments del municipi, donant suport a les escoles, les residències 
d'avis, el Casal de la Gent Gran, l'Escola Bressol, el Grup de Recerca-Gaudim Cervelló i, 
com a novetat enguany, a l'entitat Farem. 

Tastet a l’Institut de cultura escocesa

Reconeixement al voluntariat
dels joves de l'Institut

Per quart any consecutiu tots els 
centres educatius del municipi han 
participat en l’English Day que es 
va celebrar el passat 11 de maig 
a l’Ateneu, una experiència que 
s’inicia a començament de curs amb 
diverses activitats i que culmina 
aquest dia amb un matí ple de 
jocs i tallers on l’anglès és l’idioma 
predominant. Estudiants d’anglès de 
6è, 1r i 4 t d’ ESO comparteixen amb 
els mestres l’experiència de jugar, 
competir i aprendre en un altre 
idioma que l’habitual.

Cloenda de 
l’English Day 

Al pati de l’Escola Santa Maria 
de Cervelló ja tenen arbres nous 

apadrinats pels alumnes del 
centre. El curs vinent es farà una 

plantada a l’Escola Nova.

Els infants de l’Escola Santa Maria de Cervelló 
que participen a les activitats extraescolars 

ens van ensenyar el que han après durant 
el curs a l’exhibició davant els familiars del 
passat 14 de juny al Pavelló Xavier Ballber.

Davant l’èxit de l’estrena de l’obra de teatre del 
alumnes de 2n de l’Escola Nova amb els seus 
companys com a públic, els joves actors i actrius 
van fer dues representacions més a l'Ateneu de "La 
Llegenda del castell", sota la direcció del tutor de 
la classe, l’Eric Nadal, oberta a totes les famílies i 
al poble. Els Paleontòlegs han demostrat tenir molt 
bones taules damunt l’escenari.

Exhibició de les 
activitats extraescolars

Petits actors, gran èxit!
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L’Aula de Recerca de Feina del Servei Local d'Ocupació 
continua apostant per la formació com a factor clau per 
trobar feina i organitza jornades per donar eines a les 
persones que es troben en atur o volen millorar la seva 
situació laboral.
Al maig va organitzar dues jornades per aprendre a utilitzar 
l’smartphone en la recerca de feina, ensenyant les APPS 
que afavoreixen el procés integral de recerca, com participar 
a les xarxes socials o com construir una identitat digital 
professional positiva.

Ajudant a trobar feina

I al juny va dedicar uns dies a la Masia per donar a conèixer 
els nous canals que faciliten que les persones aturades 
puguin trobar feina. Els objectius d’aquesta formació eren 
conèixer els canvis que la nova situació del mercat de treball 
ha generat en els canals de recerca de feina, així com els 
canals més importants en funció dels perfils professionals, a 
més d’adquirir un domini sobre els canals i saber-ne treure 
rendiment.

El Servei Local de Català està vinculat al Consorci per a la Normalització Lingüística, un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de 
nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya 
en tots els àmbits, que a Cervelló funciona des de començaments dels anys 90. El Consorci ofereix serveis a empreses i organitzacions, cursos de català 
per a adults i assessorament lingüístic. Els cursos de català parlat i escrit 2018-2019 començaran el 25 de setembre i  les inscripcions es podran fer 
a partir del dia 12. El Servei  està ubicat a l’Ajuntament, l’horari és dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h i el correu electrònic és cervello@cpnl.cat

El SLC s’acomiada fins al setembre

El Servei Local de Català celebrava el passat 
19 de juny a l'Ateneu la cloenda del cursos 

de Suficiència del Grup de Conversa i de la 2a 
edició del Voluntariat per la llengua, amb el 
lliurament dels diplomes als participants.

No ha estat l’única visita feta, ja que el 29 
de maig, un grup va anar caminant des del 

lloc on realitzen les classes, fins a l'església 
de Santa Maria i el Castell, per tal de conèixer 
una mica més la història del municipi, dins el 
programa de Llengua, Cultura i Cohesió. 

Uns dies abans, 19 alumnes van assistir a una 
visita guiada a l'Ajuntament amb l’alcalde, 

José Ignacio Aparicio, i la regidora de Cultura, 
Montse Canas, com amfitrions, amb l’objectiu 
d’acostar els alumnes al municipi.

I uns dies abans, amb motiu de la celebració 
de Sant Jordi, va fer una visita conduïda 

pel Francesc Pasqual per alguns carrers de 
Cervelló per conèixer l'origen del poble i del 
nucli antic i aprendre més coses sobre la figura 
del president Josep Tarradellas.

I el teatre també ha estat present amb 
la sortida que van fer al teatre Núria 

Espert de Sant Andreu de la Barca i amb 
la xerrada que va impartir el grup de teatre 
La Calaixera.

El 26 d'abril, una classe "a la fresca" va 
recordar un dels autors literaris d'aquest 

any 2018, en Manuel de Pedrolo. D'aquesta 
manera es pretenia visibilitzar la figura de 
Pedrolo entre els vilatans i curiosos que 
passaven pel carrer en aquell moment.
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La 8a Sessió sobre invertebrats i 
medi ambient celebrada el 28 d’abril 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Cervelló va comptar amb la 
col·laboració de diferents institucions 
i organismes i la participació 
d’especialistes en ciències naturals, 
biologia, història natural o medicina 
que van parlar sobre les espècies 
d’insectes, les seves morfologies i les 
malalties que poden transmetre. A 
la jornada, organitzada pel Dr. Xavier 
Jeremías, es va presentar la Guia 
d’insectes editada per l’Ajuntament, 
l’autor de la qual és Diego Fernández. 

Èxit de la 8a 
Sessió sobre 
invertebrats

Cervelló ha tornat a participar en la campanya d’enguany de l’European Clean 
Up Day, una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat 
de residus que llencem de forma incontrolada a la natura. De nou, l’objectiu ha 
estat promoure la recollida de residus que es vessen il·legalment als boscos, 
platges, rius, etc. Al municipi la convocatòria es va fer el 12 de maig per netejar 
la riera de deixalles sortint del parc de la Timba. El consistori va proporcionar el 
material adient per a la neteja i la retirada de les deixalles, així com l’esmorzar 
per a les persones participants. L’acció va donar el relleu a la celebració de la 
Jugatecambiental amb un taller de recursos i residus com a protagonista.

La Jugatecambiental al parc de la Timba es va inaugurar el 15 d’abril i no ha 
estat de sort per culpa de les pluges primaverals que van obligar a anul·lar 
algunes sessions. Fins al 10 de juny les famílies han pogut gaudir d'activitats 
envoltades de natura els caps de setmana gràcies a  la col·laboració de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i a la integració del parc 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 i la difusió dels valors de civisme i respecte 
per l'entorn. Els serveis oferts  són gratuïts i 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, per exemple construint 
molinets de vent o cuinant al sol.

Netejant els
nostres espais naturals

Jugatecambiental per a tota 
la família a la Timba
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Cervelló va celebrar el passat 2 de juny el Dia Internacional 
d'Acció per a la Salut de les Dones que se celebra el 28 de 
maig a tot el món. L’Ajuntament de Cervelló va organitzar una 
caminada popular per recordar la jornada. La marxa va sortir 
des de Ceraqua i va  finalitzar amb un refrigeri saludable.

Un grup de veïns i veïnes de Cervelló es van desplaçar 
el passat 5 de maig a la Platja de la Nova Icària de 
Barcelona per participar en l’acte de cloenda de la 
segona edició del programa Tenim Drets, Teixim 
Llibertats sota el lema La nostra veu, el nostre 
compromís. Cervelló ha estat un dels 10 municipis 
de l’Àrea Metropolitana participants en el programa 
que culminava amb aquest acte reivindicatiu i lúdic 
que posava de rellevància la feina feta amb grups 
i associacions locals a través de tallers i activitats 
per tractar la crisi de la mediterrània, les persones 
refugiades i la sostenibilitat ambiental. A la localitat 
s’ha treballat amb les entitats Farem, l’espai Fem 
Iguals, i el Casal de la Gent Gran.

Caminada per la salut 
de les dones

Cloent el programa metropolità
de suport a les persones refugiades

El 28 de juny se celebra el Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI, 
una data per instar a la tolerància 
i la igualtat de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals. 
Per aquest motiu, la balconada de 
l’Ajuntament va lluir durant tot el dia 
una pancarta instant al respecte i la 
tolerància cap a la diversitat. Amb 
motiu de la jornada, l’Ajuntament de 
Cervelló ha editat un díptic informatiu 
amb l’explicació dels 
conceptes clau sobre 
l’àmbit LGTBI.

28 de juny: Dia de 
l’Orgull LGTBI

L'Ajuntament de Cervelló es va afegir a les concentracions 
convocades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Consell de les Dones el passat 26 de juny en contra de les 
agressions sexuals. Davant la notícia publicada als mitjans 
de comunicació sobre la presumpta agressió sexual patida 
per una jove la nit del passat 19 de maig, l'Ajuntament 
de Cervelló va manifestar el seu rebuig i la seva enèrgica 
condemna contra aquest fet. Desenes de persones es van 
concentrar davant la porta del consistori per condemnar 
qualsevol forma de violència masclista.

Concentració contra
les agressions sexuals

El passat 26 de juny es va celebrar l’acte de cloenda dels cursos del Projecte TIC 
Dones 2017-2018, amb el lliurament de diplomes a les persones participants a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament per part de la regidora d’Igualtat, Marian Herrera, i 
la directora del projecte, Begoña Giménez. Aquesta temporada han participant 44 
dones i 1 home, que van començar la formació al desembre i l’han acabat al maig. 
El programa docent s’ha centrat en l’ensenyament de la utilització d’smartphones i 
tauletes per a persones menors de 
60 anys, d’ofimàtica bàsica per a 
menors de 18 anys i majors de 60, 
d’edició digital i de preparació per al 
nivell bàsic de l’ACTIC. Tots els cursos 
són gratuïts pels alumnes ja que 
estan subvencionats pel consistori.

Cloenda del Projecte TIC Dones 



La colla de Gegants de 
Cervelló està d’aniversari 
rodó. 20 anys des del seu 
naixement que van celebrar 
amb una gran trobada 
amb 20 colles convidades 
el passat 19 de maig. El 
municipi es va omplir de 
gegants, capgrossos i 
el característic so de la 
gralla i els timbals que 
els acompanya. A la festa 
d’aniversari, que va tenir 
el punt culminant amb la 
bufada de les espelmes 
del pastís a la rambla 
Tarradellas, van haver-hi un 
convidats ben especials, els 
membres de l’agrupació de 
Gigantes de Caravaca de la 
Cruz (Múrcia)

Per molts anys, Gegants!

Si parlem de la Mari Caracuel a Cervelló, tothom que la coneix 
l’associa als gats i a la cura que ha tingut d’aquests animals 
en els carrers del municipi. Però la Mari també té un vessant 
artístic que, de tant en tant, tenim l’oportunitat de gaudir com 
a cantautora. I una d’aquestes ocasions va tenir lloc el passat 
19 de maig, on va ajuntar les seves dues passions.
Com a cloenda de la 1a 
Festa dels Animals que es 
va celebrar a la plaça de 
l’Ajuntament, la Mari va 
oferir el concert "Con el 
corazón en la mano", que 
també va servir de comiat 
de la seva tasca al davant 
de l’entitat Asgat, per la 
qual cosa va rebre una 
placa d’agraïment de mans 
de l’alcalde, José Ignacio 
Aparicio.

Gràcies, Mari!
L’Agermanament de Cervelló amb la localitat francesa 
de Saint Martin le Beau continua oferint grans moments 
compartits entre els dos municipis. Diumenge 6 de 
maig es va fer un dinar especial a  l’Ateneu per celebrar 
aquesta amistat, amb motiu de la visita del matrimoni 
Vincent i Magaldi Prenant i els seus tres fills. I del 29 de 
juny al 2 de juliol, un grup de persones de Cervelló, entre 
elles els cuiners encarregats de les tradicionals paelles, 
van viatjar a França, on, entre d’altres activitats, van 
visitar la localitat de Montrichard i el Chateau Chambord 
(a la foto).

L’agermanament amb 
França continua ben actiu
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Sardinada a
Can Castany
Aprofitant l’arribada del 
bon temps i les ganes de 
sortir al carrer, els veïns i 
veïnes de Can Castany van 
compartir el passat 26 de 
maig una sardinada popular a 
la urbanització. Una vetllada 
marcada per l’ambient de 
germanor i les ganes de 
compartir una bona estona 
tots plegats.

Després d’un primer canvi de data per les previsions 
meteorològiques, finalment el 29 d’abril els cavalls, carros i 
genets van desafiar la pluja per fer dels Tres Tombs de Cervelló 
una tradició entranyable. La il·lusió per celebrar aquesta festa, 
on els animals són els protagonistes, va fer que la celebració 
organitzada pel Grup Eqüestre de Cervelló i l’Ajuntament de la vila 
fos un èxit malgrat el cel enfosquit que amenaçava tempesta. Els 
participants es van concentrar al matí a l’esplanada de l’Escola 
Nova, al carrer de la Font de Can Esteve, per fer un esmorzar 
popular. Les cavalleries i els carruatges van enfilar el carrer Major 
fins al carrer Vidriers, on van girar fins a la rambla Tarradellas i 
des d’allà es van fer les tradicionals voltes o tombs, tot rebent la 
benedicció davant de l’Església de Sant Esteve.

Carros i cavalls omplen
els carrers pels Tres Tombs

Amb la intenció de realitzar diferents projectes d’interès social 
per a l’any 2018, la Creu Roja Baix Llobregat Centre ha signat 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cervelló. 
Ambdues entitats treballaran conjuntament en projectes i 
àmbits per la gent gran, de suport informàtic per a col·lectius 
vulnerables, en campanyes de joguines i de roba, per oferir 
serveis d’higiene personal o en ajudes socials puntuals de 
lloguer o d’adquisició d’ulleres graduades.

Ioga en família i solidari
La plaça de l'Ajuntament de Cervelló va acollir el passat 14 de 
juliol una activitat de ioga en família dirigida per la María José 
Martín. Es tractava d'un acte benèfic per recollir donatius per 
l'Associació Salaam Baalak Trust, una organització hindú 
sense afany de lucre que treballa per aconseguir un ambient 
sensible i afectuós per als infants del carrer i els treballadors 
de la ciutat de Delhi. La seva fundació té un total de 22 centres 
(13 punts de contacte, 6 programes residencials i 3 línies per 
a infants) que proporcionen refugi i centres d'atenció a nens 
i nenes necessitats de protecció. A l’acte es van recollir 135 
euros i els organitzadors traslladen l’agraïment a totes les 
persones que van col·laborar amb la iniciativa.

També s’ha passen d’allò més bé els veïns i 
veïnes de la urbanització Puigmontmany-Can 
Rafel que van organitzar una petita fira i una 
sessió de zumba al local del club.
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L’actualitat de la Penya Blaugrana de Cervelló passa per tres 
esdeveniments destacats en les últimes setmanes: el Torneig 
Joan Massó, la Jornada de promeses i el sopar de fi de temporada. 

Fi de temporada de la Penya

El Club Futsal ha celebrat els seus primers 20 anys d’existència amb una sèrie d’actes i 
esdevenint una de les entitats esportives de referència del municipi,  participant activament 

tant en organitzar activitats esportives com a la vida social i cultural del poble.

20 anys de futbol sala al municipi

El 25 de maig va inaugurar al Pavelló Xavier 
Ballber l’exposició sobre la història del Club.

La comitiva va acabar a la rambla Josep 
Tarradellas festejant l’aniversari

amb una gran traca final

La zona poliesportiva municipal va acollir el 
27 de maig una gran festa d’aniversari amb la  
col·laboració de diverses entitats del municipi.

La festa grossa va tenir lloc el 9 de juny, amb 
la gala d’aniversari, la presentació de l’APP, el 
lliurament de premis i espectacle de màgia.

L’ascens dels equips Aleví A i Infantil B
a 2a divisió , i l’infantil A a 1a divisió.

I el 30 de maig, coincidint amb la data 
fundacional del Club, van fer  una cercavila pels 

carrers acompanyats d’altres entitats.

El sopar i la discoteca mòbil
van completar la festa d'aniversari.

El Cadet A ha estat campió de Lliga i van ser 
rebuts per les autoritats a l’Ajuntament.

El passat 16 de juny va celebrar el 2n Torneig Joan Massó 

al camp municipal, amb 4 categories infantil i 4 cadets. 

I la temporada es va cloure el passat 30 de juny al el sopar 
del Club al camp municipal, 
amb l’assistència de jugadors, tècnics, familiars i autoritats, i on no va faltar la projecció de fotos, el lliurament de trofeus, sorteig de regals, animació i 
ball amb discoteca.

El 26 de maig va estar 
dedicat als més petits 
del club, amb la jornada 
de promeses que va 
incloure un torneig amb 
l’equip dels nens de 4 i 
5 anys. El matí va estar 
amenitzat amb inflables, 
activitats lúdiques i una 
botifarrada popular. 
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MVP Bàsquet: esport i solidaritat van de la mà

Els minis, campions!

L’equip MVP Bàsquet Cervelló continua participant en la campanya #pelsvalents que recaptar fons per a la construcció d'una 
planta especialitzada en tractament de càncers infantils a l'Hospital Sant Joan de Déu.

El passat 30 de juny van celebrar una gran festa solidària a la zona esportiva amb l’objectiu de continuar recollint diners pel 
Pediatric Center d'Esplugues. Durant la jornada es va disputar un torneig mixt al pavelló municipal, es va organitzar un circuit 
d'educació viària , una festa de l'escuma, l'exhibició de la unitat canina de la policia i diverses subhastes solidàries, a més de la 
col·locació d'una barra solidària per contribuir amb la causa. 

L'equip MVP Bàsquet Cervelló ha acabat una temporada 
rodona. L'equip mini masculí va tenir recepció oficial amb 
l'alcalde i la regidora d'Esports a l'Ajuntament el passat 11 de 
juny com a guanyador de la lliga. 

La copa de campions la van oferir als nens malalts de càncer 
de l'Hospital Sant Joan de Déu, on l'endemà es van desplaçar 
els jugadors, cos tècnic, familiars i autoritats per participar en 
un acte on els nens van rebre un diploma d'agraïment per la 
col·laboració amb la campanya #pels valents.
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Cervelló ha col·laborat en la 3a edició dels Mediterranean 
Games 2018, una competició que es va disputar a Sant 
Joan Despí durant el cap de setmana del 19 i 20 de 
maig. El camp municipal d’esports de la Plana va acollir 
la competició de CrossFit durant la tarda del dia 19, que 
es va omplir d’amants d’aquesta disciplina esportiva 
L’objectiu d’aquesta competició és una vegada més 
reunir als millors atletes de Catalunya, promovent així la 
comunitat en aquest territori, i posar-los a prova en una 
gran varietat de reptes físics durant dos dies consecutius.

Acollim els amants 
del CrossFit dels 
Mediterranean Games

Campionat d’iniciació 
de karate
El Club Kiritsu de Karate va celebrar el passat 19 de maig el 
IX Campionat d’Iniciació al Pavelló municipal Xavier Ballber. 
Van participar un total de 7 equips Kihon per principiants, 
7 equips Família amb dos components i 31 equips Kata, 
la qual cosa fa 128 competidors inscrits en el Campionat. 
Segons fonts del club, l’equip Cervelló-Kata 5, amb Laia, 
Nikita i Arina, van quedar els primers en la modalitat de 
Kata 8.

Del 2 al 13 de juliol el Club Futsal Cervelló ha organitzat la 
tradicional Copa Futsal que celebren cada mes de juliol. 
Benjamins, alevins i sèniors han gaudit de dues setmanes 
de partits intensos per a totes les edats.

Celebrada la Copa Futsal 
amb èxit de participació

I el 14 de juliol el Futsal va celebrar 
el Torneig Mixt, amb la participació 
de 6 equips formats per jugadors i 

jugadores majors de 15 anys.



Cervelló premiat al Juga Verd Play

La piscina exterior dona la 
benvinguda a l’estiu

Escacs al carrer

El municipi ha tornat a tenir un paper destacat en la 5a 
edició de l'acte de reconeixement del programa Juga Verd 
Play celebrat el passat 19 de juny a Sant Andreu de la Barca. 
En la categoria de futbol sala ha estat premiat el Benjamí 
del Futsal Dacor A. Com a entitat que ha donat més suport 
al programa gràcies a la implicació dels seus tutors de grada 
s'ha guardonat a l'Ampa de l'Escola Sta. Maria de Cervelló. 
Dins de la categoria de tutors de grada que han donat més 
suport al programa gràcies a la seva participació activa, 
efectiva i constant s'ha destacat la feina feta per Francisco 
Javier Rodríguez (Futsal Dacor A). El Benjamí mixt del Futsal 
Dacor B s'ha endut el premi com a Equip més "Verd Play" 
per haver rebut més targetes verdes pel bon comportament 
dels seus agents. 

La piscina d’estiu de Ceraqua ha estat l’escenari de dues celebracions en les 
últimes setmanes. D’una banda donava la benvinguda a l’estiu amb una Festa 
Hawaiana el passat 6 de juliol, amb masterclass de zumba, bany nocturn, 
música ambient, DJ, foodtrucks i sorteig de regals. I, de l’altra, els joves del 
municipi van gaudir d’una Pool Party de nit el dia 13, amb ambientació de DJ, 
còctels, photocall i bany a la piscina.

Els jugadors d’escacs prenen el carrer. Des del mes de maig 
la plaça de la Biblioteca és l’escenari de les partides que 
el Club d’Escacs organitza els diumenges al matí. A més el 
passat 2 de juny va celebrar el II Torneig Amistós Vila de 
Cervelló i el 21 de juliol van celebrar les simultànies d'escacs 
amb la participació del mestre internacional Arturo Vidarte.
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El Club Potaroja de Cervelló va organitzar el passat 
16 de maig a l’Ateneu una jornada formativa 
sobre nutrició adreçada als amants de l’esport a 
l’aire lliure, especialment el trail, running i triatló.  
L’experta dietista i nutricionista en l’àmbit esportiu 
d’alt nivell, Anna Grífols, va donar una sèrie de 
pautes a tenir en compte pels atletes abans, 
durant i després de cada cursa i entrenament per 
tal d’aconseguir el millor rendiment i uns resultats 
més satisfactoris.

Jornada sobre 
nutrició per 
esportistes

Davant l’èxit que va tenir l’any passat amb la primera edició, 
enguany el Club de Tennis Taula de Cervelló ha organitzat el 
2n Torneig al Pavelló Xavier Ballber el passat 14 de juliol.

El mateix cap de setmana també es feia el lliurament 
de premis del Torneig de Festa Major que cada any 
organitza el Club de Tennis Cervelló al mes de juliol.



cervelló informació30

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
Recaptació ORGT 93 660 34 12

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

Las mejoras necesarias para 
Cervelló
Se aprueban los presupuestos municipa-
les, con la mayoría de votos del gobierno 
y la abstención de Cs.  
Cs Cervelló se abstuvo en los presupues-
tos Municipales de 2018. El grupo Munici-
pal Cs Cervelló, estuvo negociando con el 
equipo de gobierno de Cervelló unas me-
joras en el presupuesto Municipal de 2018. 
Sin llegar a un acuerdo, hay partidas que 
no estamos de acuerdo como una subida 
de 10.000 euros para fiestas. En el presu-
puesto de 2018 también hay una serie de 
incrementos en partidas realmente ne-
cesarias como mejoras de la vía Publica y 
mantenimiento. Cs Cervelló voto absten-
ción ya que unos de nuestros principales 
proyectos son la mejora y mantenimiento 
de nuestras calles, parques y plazas. 
¿Obras en la guardería? Un engaño. 
Al inicio de junio se iniciaron las obras de la 
guardería municipal, en su día se informo 
a las familias que en julio se trasladaban a 
l´escola nova por el inicio de las obras pero 
se decidió empezar un mes antes. Con los 
pequeños en la escuela se dejo sin mas de 
medio patio, dificultades al acceso de los 
edificios maquinaria trabajando con rui-
dos… Todo esto sin que el Ayuntamiento 
informara a las familias. Ahora los niños 
están en l´escola nova en unas instalacio-
nes sin aire acondicionado y no acondicio-
nadas para niños tan pequeños. El grupo 
municipal de Cs Cervelló pide al gobierno 
que informe y sea trasparente con las fa-
milias.
En parte del ayuntamiento el aire acon-
dicionado no funciona, los trabajadores 
están trabajando con ventiladores y unas 
condiciones pésimas. Las condiciones y 
prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores se tienen que respetar. 
Anunciamos que si en un periodo de 15 
días no esta solucionado, Cs Cervelló lle-
vara dicha denuncia a la inspección de 
trabajo. 
Desde Cs Cervelló os deseamos un feliz 
verano y una feliz Fiesta Mayor     

Mes que un adéu, un fins aviat
Benvolguts/benvolgudes conciutadans/
conciutadanes,
Ha estat un any intens, un any ple de mo-
ments emocionants, amb una gran càrrega 
política que no és pot posar en dubte.
Un any en que he tingut l’oportunitat de 
conèixer millor el nostre municipi, afegint 
una visió o punt de vista diferent, però a 
l’hora força interessant i que en molts casos 
la gran majoria de la població no pot arribar 
a copsar, parlo de l’Ajuntament, de la Casa 
de la Vila, la casa de tots.
He pogut constatar que tenim grans tècnics 
i personal treballant-hi i m’han ajudat a dur 
a terme la meva feina com a regidor, a tra-
vés d’algunes accions que espero es man-
tinguin en el temps.
Aquests 12 mesos han estat molt inten-
sos, plegats d'incògnites, incerteses pels 
greus moments polítics. Viure’ls des de dins 
de l’Ajuntament ha estat una experiència 
personal molt intensa, on s’han produït 
moments de molta tensió, que m’han dut 
finalment a prendre la decisió de sortir de 
govern.
Tenir companys empresonats o a l’exili, el 
155, la censura, la intervenció de la Genera-
litat, la violència o arbitrarietat policial, etc. 
m’han fet replantejar la meva continuïtat 
a govern, i us asseguro que durant aquest 
temps no ha estat fàcil separar el cor i el cap.
Des d’ara continuaré fent feina per Cervelló 
com a regidor a la oposició representant el 
Partit Demòcrata, on defensaré els princi-
pis de llibertat i justícia, sense defallir en la 
lluita per aconseguir l’alliberament de tots 
els presos i exiliats polítics i el retorn de les 
llibertats generals.
Desitjo de tot cor que aquests mesos que he 
passat a govern no hagin estat en va i l’ex-
periència i coneixement que he adquirit ser-
veixin per representar-vos millor en el futur.
Us agraeixo de tot cor el suport i escalf que 
m’heu donat tot aquest temps aquells que 
he tingut la sort de trobar, i els meus millors 
desitjos per a tota la resta de la ciutadania 
de Cervelló.

Jordi
Civit

Integrats cinc 
professionals pel 
Pla d’ocupació 
metropolità
L’Ajuntament ha contractat a 5 persones 
per executar el Pla Metropolità de 
polítiques socials municipals a través de 
Programa de Suport a l’Ocupació finançat 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
la seva segona convocatòria per als anys 
2018-2019. Com a requisits generals, les 
persones sol·licitants havien de trobar-se 
en situació de cerca activa de feina i no 
estar desenvolupant cap activitat laboral, 
a més de tenir els requisits específics de 
titulació que precisava cada lloc de feina i 
que no haguessin participats en anteriors 
convocatòries d’aquest Pla. Els llocs de 
treball que s’han ocupat són d’arxivera, 
de suport tècnic al departament de 
comunicació, d’operaris de tasques 
forestals (2 places) i d’operari de brigada 
d’obres i serveis Un cop fets tots els 
processos de selecció, els professionals 
han començat a treballar a primers de 
juliol amb una durada de 12 mesos.

Tot el que vols saber...

Recollida de mobles i esporga

93 660 00 70

www.cervello.cat

cervello.ajuntament



Isabel
Belmonte

¡AVISO IMPORTANTE!
Creemos muy importante volver a 
insistir sobre este tema para que no 
le quede ningún tipo de duda a la 
ciudadanía de Cervelló. Nuestro grupo 
municipal; Cervelló, ahora sí se puede, 
“NO” GOBERNAMOS JUNTO A PSC 
DESDE SEPTIEMBRE 2017. PSC rompió 
el pacto con la complicidad del CIU. Tal 
y como PSC reconoce nos pusieron los 
cuernos, por la espalda, con traición. 
No tenemos ninguna intención de 
gobernar con este tipo de juego sucio 
y de pensamiento arcaico y dictatorial.

Tal y como decidimos en asamblea 
ciudadana de manera totalmente 
participativa y transparente, presenté 
mi baja voluntaria para NO CONTINUAR 
GOBERNANDO JUNTO AL PSC 
MENTIROSO Y TRAIDOR.  Entiendo 
que la gente no esté acostumbrada a 
que una persona en política, presente 
voluntariamente su dimisión, pero mis 
valores y respeto por lo acordado con la 
ciudadanía están por encima de todo. 
PSC no puede decir lo mismo, puesto 
que el pacto de gobernabilidad fue 
aprobado en asamblea Ciudadana y 
PSC lo ha roto, despreciado y pisoteado 
sin ningún escrúpulo ni vergüenza, por 
lo votado por los vecinos y vecinas.

También anunciaros que estamos 
creando un nuevo proyecto para las 
próximas elecciones municipales 
2019, con el objetivo de limpiar el 
ayuntamiento de gobernantes de la 
vieja política. El bipartidismo PSC y CIU 
lleva demasiados años gobernando 
en Cervelló, hace falta que entre aire 
fresco y nuevos partidos con ganas 
de  trabajar por los intereses reales de 
la ciudadanía. Para ello necesitamos 
de vuestra participación, si tienes 
propuestas, te estamos esperando. 
podemoscervello@gmail.com

Cristina
Martínez

Millorem Cervelló per tothom
Ja ha arribat l'estiu i Cervelló s'omple 
d'activitats a l'aire lliure. Durant aquest 
mes de juliol podem gaudir cada 
dimecres en família d'Explica'm un 
conte al bosc o de cinema a la fresca al 
Parc de la Timba tots els dijous, entre 
moltes altres activitats, però sobretot 
la que viurem més intensament és la 
Festa Major! Un cap de setmana ple 
d'activitats per compartir en família, 
amics, veïnes i veïns i passar una bona 
estona, això sí, sempre amb civisme i 
respecte als altres.
Però aquest estiu els carrers de Cervelló 
també s'ompliran d'obres i reparacions 
a la via pública, projectes que portem 
molt temps treballant i que ara es faran 
realitat gràcies a l'esforç econòmic 
reflectit al Pressupost d'enguany i 
a subvencions que hem sol·licitat a 
altres administracions perquè Cervelló 
segueixi avançant.
Obres i reparacions en equipaments 
i edificis municipals com la millora 
d'accessibilitat a l'escola bressol que, 
tot i haver començat amb activitat 
escolar (això ha suposat algun neguit 
en les famílies a les quals agraïm la 
seva col·laboració i paciència) gran 
part es realitzarà durant els mesos de 
juliol i agost. La reordenació de la zona 
esportiva municipal, realització d'un 
skate-park, instal·lació d'un street work 
out, noves pistes de petanca i reparació 
de goteres de la pista semi descoberta. 
Millores en la Rambla Josep Tarradellas 
quant a pavimentació, arbrat, mobiliari 
i senyalització. 
I pel que fa a la via pública, es 
realitzaran reparacions de panots en 
tot el nucli urbà, pavimentació d'asfalt 
en mal estat, nova senyalització 
vertical i horitzontal en la meitat de 
les urbanitzacions i la realització dels 
camins escolars i carrils bici en el nucli 
urbà. 
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Cervelló i la seva gent
El millor de Cervelló és la seva 
gent. Són les persones les que 
aconsegueixen que si-guem un poble 
viu socialment. Ho demostrem una 
i altra vegada participant en l’aplec 
de Santa Maria, els correfocs, les 
trobades geganteres o mantenint 
amb vida entitats centenàries com la 
Coral Diana.
Malauradament aquestes ganes de 
ser un poble viu xoquen frontalment 
amb un municipi i unes institucions 
locals que no estan a l’alçada. Fa 
massa temps que Cervelló no té un 
lideratge fort que tiri endavant i 
afronti els grans reptes que tenim.
L’1 d’octubre en va ser un clar 
exemple: els veïns i veïnes volien 
participar activament del moment 
que viu Catalunya mentre el consistori 
municipal no va permetre votar als 
llocs habituals ni penjar cartells com 
a cada procés electoral. Però no és 
l’únic exemple: quan l’alcalde volia 
tirar endavant una nova pedrera 
la participació activa de la gent de 
Cervelló va aturar-ho per recordar el 
poble que ens mereixem: saludable i 
envoltat de natura.
Fruit d’aquesta administració local 
despreocupada i apagada el municipi 
s’ha anat deteriorant. Els carrers 
són bruts i freds i instal·lacions tan 
importants com el poliespor-tiu 
Xavier Ballber té goteres de fa temps. 
Els cervellonencs i cervellonenques 
volem un poble a l’alçada de la gent 
que hi vivim: cuidat, net, acollidor, 
verd, actiu i participatiu.
Esquerra Republicana no renunciem 
a tenir un poble millor i és per això 
que al darrer ple vam demanar que els 
diners de la Diputació de Barcelona 
que l’Ajuntament va rebre fa unes 
setmanes es destini a arreglar les 
goteres del poliesportiu entre d’altres 
propostes per millorar els nostres 
carrers.
Bona Festa Major, gent de Cervelló!

Josep Ramon
Mut




