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10 novembre  | 16 hores 
• "Bat Night" Nit dels Ratpenats a càrrec 

del Grup de Recerca i l'Associació 
de Veïns. Activitat familiar. Xerrada i 
caminada al vespre per observar els 
ratpenats, amb l’especialista Jordi Serra. 
En cas de pluja es farà un taller.  

 Sala Tarradellas de l’Ateneu

11 novembre  | 9 hores 
• Cursa Pota-Roja 2018
 Sortida des del Pavelló municipal Xavier 

Ballber

13 novembre  | 17 hores
• Grup de conversa avançat en francès.
 Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. 
 Sala Polivalent de la Biblioteca

16 novembre  | 18.30 hores
• Presentació del llibre Els picapedrers i 

molers de Cervelló de M. Sala i J. Llurba.

17 novembre  | 20 hores 
• Sopar de l’entitat Amics Col·leccionistes
 Sala Tarradellas de l’Ateneu

19 novembre  | 18.30 hores
• Anticipa’t al Nadal: Taller de cuina amb 

microones. 
 Sala Polivalent de la Biblioteca

20 novembre  | 17 hores
• Taller infantil: Efectes especials i altres 

enganyifes. 5 a 10 anys. Inscripcions 
a la Biblioteca. Places limitades. Sala 
Polivalent de la Biblioteca

22 novembre  | 18.30 hores 
• Xerrada de la Marató sobre el càncer
 Sala Polivalent de la Biblioteca

23 i 24 de novembre
• Munta la teva impressora 3D. Taller 

de 8 hores de duració. A càrrec de 
CerveMakers. Informació a la Biblioteca. 
Sala Polivalent de la Biblioteca

24 novembre  | 18 hores 
• Festival de Cervelló Solidari
 Sala d’Actes de l’Ateneu

25 novembre
Dia contra la Violència Masclista
10 hores
• Buida les golfes.
 Plaça de l'Ajuntament

26 novembre  | 18.30 h
• Xerrada sobre la biomassa a càrrec de 

CerveMakers.  
 Sala Polivalent de la Biblioteca

27 novembre  | 17 hores
• Taller infantil: Efectes especials i altres 

enganyifes. 5-10 anys. Places limitades. 
Inscripció a la Biblioteca. 

 Sala Polivalent de la Biblioteca 

28 novembre  | 18.30 hores
• Taller: La biomassa a càrrec de 

CerveMakers. Places limitades.
 Informació a la Biblioteca.
 Sala Polivalent de la Biblioteca 

29 novembre  | 19 hores
• Xerrada sobre Mas Pitarra a càrrec del 

Grup de Recerca i Gaudim Cervelló
 Sala Polivalent de la Biblioteca

30 novembre  | 18.30 hores
• Xerrada sobre Cultures del món a càrrec 

d’Antonio Monforte
 Sala Polivalent de la Biblioteca

2 desembre
9 hores 
• Celebració del Dia internacional de la 

discapacitat amb Farem
 Plaça de la Biblioteca, Sala Tarradellas 
 (dinar) i Sala d’Actes de l’Ateneu (actuacions)
10 hores 
• Fira de Nadal

3 desembre  | 17.30 hores
• Grup de conversa en anglès inicial. Cal 

inscripció prèvia a la Biblioteca. 
 Sala Polivalent  Biblioteca

11 desembre  | 17 hores
• Grup de conversa en francés avançat. Cal 

inscripció prèvia a la Biblioteca. 
 Sala Polivalent de la Biblioteca

12 desembre  | 19 hores
• Tertúlia literària L'harem del Tibidabo amb 

la presència de l’autor Andreu Martín. 
A càrrec de la Institució de les Lletres 
Catalanes. 

 Sala Polivalent de la Biblioteca

14 desembre  | 18 hores 
• Gran festa cloenda del concurs Superlectors
 Sala Polivalent de la Biblioteca i Sala 

Tarradellas de l’Ateneu

15 desembre
10 hores 
• 12è aniversari Biblioteca. 
18 hores 
• Obra de teatre Somni d’una nit d’estiu, a 

càrrec del Teatre la Calaixera. 
 Sala d’Actes de l’Ateneu

16 desembre
10 hores 
• Trobada de plaques de cava a càrrec dels 

Amics col·leccionistes
 Plaça de la Biblioteca 
18 hores 
• Obra de teatre Somni d’una nit d’estiu, a 

càrrec del Teatre la Calaixera. 
 Sala d’Actes de l’Ateneu

21 desembre  | 17 hores 
• Cursa de la Night Trail
 Sortida des de la plaça de l’Ajuntament

21 i 22 de desembre
• Munta la teva impressora 3D. Taller 

de 8 hores de duració. A càrrec de 
CerveMakers. Informació a la Biblioteca. 

 Sala Polivalent Biblioteca

22 desembre  | 18 hores 
• Arribada del Pare Noel
 Sala d’Actes de l’Ateneu

27 desembre  | 18 hores 
• Cinema de Nadal
 Sala d’Actes de l’Ateneu



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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Hem de prioritzar, però a tot li 
arriba el moment si treballem 
plegats.

Un otoño cargado de mejoras para Cervelló...
Hay que 
priorizar 

pero a todo 
le llega su 
momento 

si ponemos 
de nuestra 

parte.

Una tardor carregada de millores

Tenemos aquí el otoño. Un color bonito para Cervelló. Un color para pasear por nuestros caminos y bosques... Afortunadamente 
no hemos tenido incendios este verano, y es responsabilidad de todos seguir tomando las medidas de seguridad oportunas. 
Ahora empezaremos nuevas franjas de seguridad y desbrozamos viales y caminos sin parar... El inicio de las clases nos ha 
dado la señal de salida para un curso trepidante en actividades y en mejoras para Cervelló. Antes, en agosto, se llevaron a cabo 
las obras de conectividad de la Escola Bressol. Se están acabando pequeños detalles en estos fines de semana, pero estas 
mejoras suponen tener más patio, más comodidad y más seguridad en esta etapa escolar donde, un año más, hemos podido 
dar cabida a todas las peticiones y ningún niño se ha quedado fuera. También hemos aprovechado el período estival para 
hacer pequeñas obras de asfaltado en los principales baches de las urbanizaciones del norte, así como sustituir las señales de 
tráfico que estaban muy deterioradas y hacer la señalización viária que ofrecerá mucha más seguridad a la circulación. Ahora 
mismo se está preparando el proyecto para poder también afrontar en los próximos meses las urbanizaciones del sur. Igual 
que actuaremos en cerca de 30 puntos del núcleo urbano para eliminar barreras arquitectónicas, y hacer pasos de cebra más 
seguros en los caminos escolares y la calle Major, en la rambla, Joaquin Mensa, etc. Asimismo, se tienen que adjudicar las 
obras de la zona deportiva que supondrá la construcción del Skate park, la mejora de las instalaciones deportivas y el acceso 
abierto para que los jóvenes puedan entrar en cualquier momento y no sólo cuando las instalaciones estén abiertas. Todo 
con el objetivo de tener un municipio más amable, más accesible y más ordenado.
Las actividades de entidades y del propio Ajuntament se suceden, y el Festival d'Estiu o la Trobada Tintinaire de Catalunya 
dan paso a las excelentes exposiciones en el Ateneu, las excursiones guiadas, la cursa y la feria solidaria, el pavoroso túnel 
del terror o la fiesta en la zona deportiva donde se ha reactivado la Unió de Botiguers de Cervelló.
Son algunas pinceladas de lo que se hace y se mueve en Cervelló. Un municipio vivo que no para. Con cada vez más 
actividades para todas las edades y con cada vez más mejoras en nuestro territorio, que es inmenso. Se están haciendo 
muchas cosas y más que quedan por hacer. Hay que priorizar, pero a todo le llega su momento si colaboramos. Porque el 
cuidado de nuestros parques, plazas y calles es responsabilidad de todos para conseguir el Cervelló que queremos.

Tenim aquí la tardor. Un color bonic per a Cervelló. Un color per passejar pels 
nostres camins i boscos... Afortunadament no hem tingut incendis aquest estiu, i 
és responsabilitat de tothom seguir prenent les mesures de seguretat oportunes. 
Ara començarem noves franges de seguretat i esbrossem vials i camins sense 
parar... L'inici de les classes ens ha donat el senyal de sortida per un curs intens 
en activitats i en millores per a Cervelló. Abans, a l'agost, es van dur a terme les 
obres de connectivitat de l'Escola Bressol. S'estan acabant petits detalls en aquests 
caps de setmana, però aquestes millores suposen tenir més pati, més comoditat i 
més seguretat en aquesta etapa escolar on, un any més, hem pogut donar cabuda 
a totes les peticions i cap infant s'ha quedat fora. També hem aprofitat el període 
estival per fer petites obres d'asfaltat en els principals sots de les urbanitzacions 
del nord, així com substituir els senyals de tràfic que estaven molt deteriorades 
i fer la senyalització viária que oferirà molta més seguretat a la circulació. Ara 
mateix s'està preparant el projecte per poder també afrontar en els propers mesos 
les urbanitzacions del sud. Igual que actuarem en prop de 30 punts del nucli urbà 
per eliminar barreres arquitectòniques, i fer passos de vianants més segurs en els 
camins escolars i el carrer Major, en la rambla, Joaquim Mensa, etc. Així mateix, 
s'han d'adjudicar les obres de la zona esportiva que suposarà la construcció del 
Skate park, la millora de les instal·lacions esportives i l'accés obert perquè els joves 
puguin entrar a qualsevol moment i no només quan estiguin obertes. Tot amb 
l'objectiu de tenir un municipi més amable, més accessible i més ordenat.
Les activitats d'entitats i del propi Ajuntament se succeeixen, i el Festival d'Estiu 
o la Trobada Tintinaire de Catalunya donen pas a les excel·lents exposicions a 
l'Ateneu, les excursions guiades, la cursa i la fira solidària, el paorós túnel del terror 
o la festa a la zona esportiva on s'ha reactivat la Unió de Botiguers de Cervelló.
Són algunes pinzellades del que es fa i es mou a Cervelló. Un municipi viu que no 
para. Amb cada vegada més activitats per a totes les edats i amb cada vegada 
més millores al nostre territori, que és immens. S'estan fent moltes coses i més 
que queden per fer. Cal prioritzar, però a tot li arriba el seu moment si col·laborem. 
Perquè la cura dels nostres parcs, places i carrers és responsabilitat de tots per 
aconseguir el Cervelló que volem.
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Durant els mesos d’agost i setembre s’han dut a terme diverses 
obres de pavimentació d’algunes urbanitzacions dels sector 
nord del municipi i de reparació de l’asfalt en zones del nucli 
urbà. Concretament s’han desenvolupat actuacions a les 
urbanitzacions Costa de la Perdiu, Puigmontmany i Can Paulet.  

Els treballs van 
començar per la part 
limítrof amb Corbera 
fins arribar al centre del 
municipi i han consistit 
en fresar el paviment 
perquè quedés regular, 
reparar les parts 
aixecades per les arrels 
dels arbres, tapar els 
sots més grans i allargar 
algunes rampes de 
passos elevats.

En el centre del municipi s’ha  regulat el 
paviment amb el fresat asfàltic de la rambla 

Josep Tarradellas i s’han fet actuacions a 
l’àrea esportiva i al polígon industrial, a la 

zona de Can Esteve i a la rampa d’accés de 
l’aparcament de vehicles del carrer Vidriers. 

Tot plegat per pacificar el pas, millorar la 
seguretat de vianants i conductors i evitar 

impactes negatius sobre els vehicles. Un cop 
arranjat el paviment també s’han fet treballs 

de substitució de la senyalització vertical a les 
mateixes urbanitzacions.

Arranjament de 
carrers per millorar 
la seguretat viària

Obres de millora a la rambla Tarradellas
D’altra banda, a mitjans del mes d’octubre han començat els 
treballs de millora de la rambla Josep Tarradellas. Les obres, que 
tindran una durada aproximada de 5 setmanes, consisteixen en 
la pavimentació dels costats de la rambla central deteriorats per 
les arrels dels arbres. De moment, per raons tècniques no serà 
possible la substitució de les moreres per altres espècies i s’ajorna 
el canvi dels arbres per més endavant. Posteriorment, es canviarà la 
senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants i es 
col·locaran reductors de 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. Precisament, mentre durin les obres, el mercat 
ambulant de dimecres es trasllada a la plaça Onze de setembre.

cervelló informació
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Amb el canvi de les reixes transversals de recollida d'aigües pluvials 
de la via pública d’algunes urbanitzacions acaba el projecte de 
millora d’aquests elements en alguns punts del municipi. El projecte 
ha contemplat la substitució d'un total de 9 reixes, tres ubicades al 
nucli urbà i la resta a les urbanitzacions de Mas de Can Pi, Granja 
Garcia i Can Guitart Vell. La seva eliminació ha estat necessària 
perquè es trobaven molt deteriorades pel pas del temps i podrien 
generar un risc per a la circulació de vehicles, a més de provocar 
sorolls que alteraven el descans veïnal. La substitució de les reixes 
per embornals als laterals del vial soluciona aquests problemes 
i millora el cost de manteniment en el futur. Al setembre s’han 
substituït les reixes i s’han col·locat embornals dobles a la rigola 
en els carrers Santa Anna, Resclosa i Mestre Puignau.

Canvi de les reixes de 
recollida d'aigües pluvials

L’Ajuntament té en marxa tres projectes 
de construcció de col·lectors generals 
per millorar la xarxa d’aigües residuals 
de les urbanitzacions de les Rovires, Can 
Paulet i Puigmontmany. Actualment, 
les xarxes de sanejament d’aquestes 
urbanitzacions acaben en pous cecs 
que són obsolets i no sostenibles 
amb el medi ambient. Els projectes 
pretenen recollir els cabals d’aigües 
d’aquestes urbanitzacions i connectar-
los directament als dos col·lectors 
metropolitans ja existents, que discorren 
per la Riera de Cervelló i per la Riera de 
Rafamans, i que acaben a la depuradora 
de Sant Feliu de Llobregat. La conducció 
de les aigües residuals d’aquests nuclis 
residencials cap a l’estació depuradora 
de Sant Feliu de Llobregat garanteix 
el retorn al medi natural de l’aigua 
residual i pluvial recollida en les millors 
condicions i d'acord amb els estàndards 

de qualitat fixats per la normativa 
vigent. En la construcció dels col·lectors 
intervenen tres administracions 
públiques, l’Agència Catalana de l’Aigua 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
que promouen a través d’un conveni la 
construcció dels trams dels col·lectors 
generals que prolonguen l’existent 
per acostar-lo a les urbanitzacions, i 
l’Ajuntament de Cervelló, que promourà 
la construcció dels trams de col·lector 
en baixa, que són els que connectaran 
el clavegueram de cada urbanització 
amb els col·lectors metropolitans. La 
despesa de l’obra que assumeix l’Àrea 
Metropolitana ascendeix a més de 
2.100.000 euros, i la despesa municipal 
pels tres projectes és de més de 
300.000 euros, que es pagaran amb les 
aportacions de l’empresa SOREA a través 
del contracte d’abastament i distribució 
d’aigua potable, més una part que 

subvenciona la Diputació de Barcelona 
de més de 76.000 euros. La previsió és 
que durant el primer trimestre de l’any 
vinent es puguin licitar les obres i es 
comenci a executar-les a mitjans d’any.

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament 
del passat 24 d’octubre va concretar 
les inversions en el servei municipal 
d’abastament d’aigua potable a càrrec 
de l’aportació econòmica contemplada 
per executar directament per la 
concessionària del servei públic, SOREA. 
Es destinaran més de 42.000 euros per a 
la renovació de la xarxa d’aigua potable 
al carrer Empúries de la urbanització 
Torre Vileta, que és la més urgent 
perquè la canonada és vella i hi ha 
constants fuites d’aigua que produeixen 
filtracions, a més d’avaries que deixen 
sense subministrament als usuaris del 
servei.

Millores a la xarxa de sanejament

On s'actuarà?
• Can Paulet
• Puigmontmany
• Les Rovires

Què aconseguirà?
• Modernitzar la xarxa
• Sostenibilitat mediambiental
• Complir amb els estàndards 

de qualitat



Cervelló és un dels municipis metropolitans que es 
podrà beneficiar del canvi de segona corona a primera 
per abaratir les tarifes del transport públic a partir de 
l'1 de gener de 2019. L’alcalde del municipi, José Ignacio 
Aparicio, ha participat en totes les reunions que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha mantingut amb els 
representants de les 18 localitats que també podrien 
canviar les seves tarifes per presentar una proposta 
comú. D’aquesta manera, per una targeta T-10 de zona 
2 per la que paguem 20,10 euros passarem a a pagar 
10,20 euros, i per la T-Mes que costa 72,70 euros a la 
zona 2, només pagarem 54 euros a la zona 1. Un altre 
pas per millorar el transport del municipi.

Cervelló entrarà a la 1a 
corona de transport

A l’octubre han començat les obres de 
senyalització per instal·lar noves marquesines 
en algunes parades d'autobús del nucli urbà. 
En total es fan quatre actuacions, tres en 
parades ja existents i una quarta consistent en 
l’habilitació d’una nova parada de bus al carrer 
Resclosa amb el carrer Major.
Primer s’habiliten parades provisionals, es 
recreixen les voreres en alguns casos i es 
pinten les línies delimitadores  de les parades 
definitives. Es fan actuacions a les parades 
del carrer Raval Bassons, del carrer Major a 
l’alçada de la plaça Onze de setembre en sentit 
Tarragona i a l’altra banda del mateix carrer 
en sentit Barcelona, a més de pintar la zona 
de parada al carrer Resclosa que s'ha convertit 
en el punt d’inici i final de la línia de bus urbà. 
Un cop acabades les obres i la pintura, en les 
dues parades del carrer Major es col·locaran 
marquesines.

Noves marquesines 
a parades de bus

Al carrer 
Resclosa s'ha 
pintat la zona 
de parada del 
bus urbà

Al carrer Major 
s’instal·laran 

marquesines en les 
parades dels dos 

sentits de circulació

cervelló informació6

Cervelló podria comptar d'aquí a uns mesos amb un servei 
de transport a demanda.L'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
que és l'ens que té les competències en transport, treballa 
conjuntament amb l'Ajuntament per implementar-lo un cop 
acabat l'estudi de viabilitat d'aquest servei que s'està fent 
actualment. El transport a demanda és un servei d'autobús 
que funciona segons la sol·licitud prèvia de la persona 
usuària. Normalment no té uns horaris de pas ni recorreguts 
concrets i el servei funciona durant unes franges horàries 
determinades, però fins que no s'acabi l'estudi de necessitats 
del municipi no s'acabaran d'establir les freqüències de pas, 
els horaris i els possibles itineraris. 

Estudi sobre el transport
a la demanda al municipi
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El projecte per desenvolupar les actuacions urbanístiques 
necessàries per millorar l’accessibilitat i la seguretat dels 
itineraris dels camins escolars està en tràmit de contractació 
de l’empresa que farà les obres. Amb aquest projecte es vol 
garantir l’accés dels escolars als centres educatius amb les 
màximes condicions de seguretat i minimitzar els efectes 
que els desplaçaments dels escolars puguin comportar 
a l’entorn del centre educatiu. Es faran una trentena 
d’actuacions en tot l’itinerari, com l’adequació dels guals 
de vianants i el repintat de la senyalització horitzontal, a 
més de complementar la senyalització vertical i horitzontal 
amb els carrers de l’àmbit del nou carrer bici que també 
s’implantarà. També es preveu eixamplar la vorera del 
carrer Barons de Cervelló fins a una amplada mínima 
de 1,80 m per tal de millorar l'accessibilitat d'aquest vial. 
Actualment existeix una gran diversitat de situacions, amb 
voreres que no compleixen l’amplada de pas mínima lliure 
d’obstacles i el panot es troba aixecat, passos de vianants 
sense assenyalar o no adaptats correctament i guals no 
enrasats amb la calçada. L’adequació dels camins escolars 
pretén promoure i facilitar que els infants en edat escolar 
que quotidianament es desplacen als diferents centres 
educatius de primària i secundària del municipi ho puguin 
fer preferentment a peu, i de manera autònoma i segura, 
sense l'acompanyament d'adults en l’àmbit del nucli urbà 
de Cervelló.

Els camins escolars:
a punt de ser realitat

Actuacions dels
camins escolars
· Eliminació de barreres 

arquitectòniques

- Nous passos elevats      

de vianants

- Vials compartits            

amb la bici

- Ampliació de voreres

- Creació de nous trams     

de voreres

- Redisseny de les cruïlles

Punts d'actuació al nucli urbà per 
millorar l'espai públic i augmentar la 
seguretat i l'accessibilitat.
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La deixalleria municipal ha millorat la seva accessibilitat i seguretat amb 
la renovació de part de les instal·lacions. D’aquest manera, l’equipament 
compta amb nous accessos, tanques perimetrals i tanques d’accés, una nova 
pavimentació i un nou equip contra incendis. La deixalleria, situada al carrer 
Torrent d’en Mascaró en el sector el Grab, funciona des de l’any 2003, i presentava 
unes instal·lacions envellides fruit de l’ús i del pas del temps. Pel que fa als 
accessos, s’ha pavimentat la seva entrada per millorar l’accessibilitat i el pas 
en cas  de pluges. Les portes d’accés i les tanques perimetrals s’han substituït 
completament, ja que presentaven danys i problemes de tancament. També 
s’ha millorat la zona corresponent a la recollida de residus perillosos, amb una 
nova coberta i un canal de recollida d’aigües pluvials. A l’àrea de recollida de 
residus electrònics que abans estava a la intempèrie s’ha col·locat una coberta 
amb planxa metàl·lica grecada per evitar l’entrada d’aigua. Respecte al terra, 
s’ha pavimentat 115 metres quadrats de les àrees perimetrals i s’ha substituït 
la boca d’incendi per un equip nou. 

Millores a la 
deixalleria municipal

El projecte de construcció de l’skatepark a la zona esportiva 
continua amb el tràmit administratiu per contractar l’empresa 
que haurà de fer les obres i aquest mes es signa el contracte 
per tirar endavant les obres. L'equipament, que se situa dins 
de la zona esportiva, entre el pavelló Xavier Ballber i la pista 
poliesportiva semidescoberta. 
L’objectiu és col·locar els espais públics en contacte amb la 
ciutat i transformar la façana urbana de l’avinguda Catalunya. 
La reordenació de la zona esportiva respon a una actualització 

de la demanda d’activitats esportives i la implementació de 
noves activitats. Es convertirà en un parc esportiu obert, amb 
zona amb wifi per als joves, que comptarà amb pistes de tenis 
i de pàdel, una pista amb grades, una zona de street workout 
i diverses zones d’estada, en una superfície total de més de 
10.000 metres quadrats. També es faran arranjaments a la 
pista poliesportiva semidescoberta per solucionar el problema 
de filtracions d’aigua existent i s’ha sol·licitat el projecte per 
fer una pista de petanca nova.

El projecte de l’skateparc continua en marxa

Les obres de millora de l’accessibilitat de l’Escola Bressol 
Pota-roges que van començar el passat mes de juliol 
estan pràcticament enllestides. Les obres han suposat 
una millora de connectivitat entre els diferents edificis 
que hi havia a través d’una passarel·la i s’ha ampliat 
també  la zona de patis, a més d’adaptar totes les escales 
a la normativa vigent. Més endavant es col·locaran jocs 
infantils i a l’agost de l’any vinent s’instal·larà un ascensor 
per millorar la mobilitat. Els detalls que queden pendents 
es continuen fent durant els caps de setmana per no 
alterar l’activitat ordinària del centre.

L’Escola Bressol,
més accessible

cervelló informació
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Les obres per millorar els accessos a les 
urbanitzacions de Torre Vileta i Granja 
Garcia, des de la carretera N-340, avancen 
segons les previsions establertes. Les obres 
se centren en la construcció d'una rotonda 
a la carretera amb els accessos a les dues 
urbanitzacions que dotarà de més seguretat 
i comoditat la circulació, solucionant els 
problemes de seguretat existents d'accés a 
Granja Garcia. Aquest és un dels tres punts 
que el Pla de Seguretat Viària recomanava 
eliminar per l’alt índex de sinistralitat, 
juntament amb les actuacions que ja s’han 
desenvolupat al pas de vianants de Ceraqua 
i al carrer Malvasia.
Les actuacions als accessos a les 
urbanitzacions estan contemplades en el 
Pla Especial Urbanístic de desenvolupament 
per a la instal·lació d'una estació de servei al 
carrer Llobregat. La parcel·la on s'ubicarà la 
benzinera està en les proximitats de l'autovia 
B-24 i l'accés a Torre Vileta. Les obres 
consisteixen en la construcció d'una rotonda 
de 4 ramals amb calçada de dos carrils. En el 
tram de la N-340 entre la rotonda existent i 
la nova hi hauran dos carrils per a cada sentit 
atenent l'elevat trànsit de la zona. I en el tram 
des de la nova en direcció a Molins de Rei hi 
haurà 2 carrils en sentit Cervelló i un en sentit 
Molins. Les dues parades d'autobús existents 
es reubicaran, ampliant el voral per permetre 
la maniobra del bus, amb una vorera de 2 
metres d'ample per connectar les parades 
amb els accessos a les urbanitzacions i amb 
passos de vianants. Amb les obres també es 
millorarà tot l'enllumenat públic de la zona.

Més seguretat 
als accessos
a Granja Garcia i 
Torre Vileta

Les noves actuacions
• Incrementaran la seguretat 

en el trànsit

• Faran més còmoda la 
circulació, per vehicles i per 
a vianants

• Facilitaran l’accessibilitat a 
Torre Vileta i Granja Garcia

• Permetran millorar 
l’enllumenat públic de la 
zona



TINTÍN TRIOMFA A CERVELLÓ

Gran èxit d'assistència i 
participació en les activitats 

programades durant la 
14a Trobada Tintinaire de 

Catalunya que Cervelló va 
acollir el passat 7 d'octubre, 

organitzada per l'entitat 
1001 Associació Catalana de 
Tintinaires amb el suport de 

l'Ajuntament de Cervelló.

Tintín va desafiar la pluja 
i es va plantar en totes les 

seves varietats possibles a la 
rambla Josep Tarradellas: en 
còmics, samarretes, bosses, 
figuretes, quadres, etc., sol 

o en companyia del seu gos 
inseparable, en Milú, o els 
seus amics de batalles, el 

capità Haddock, els detectius 
Dupont i Dupont o el professor 
Tornassol. La localitat ha estat 
la capital tintinaire durant un 

dia per acollir els aficionats 
del món de Tintín d'arreu de 

Catalunya, amb la finalitat 
de promoure la divulgació i 

l'estudi de l'obra d'Hergé, i la 
preservació i catalogació del 

patrimoni tintinaire català.

cervelló informació10

La Trobada va començar amb l'exposició, venda i intercanvi 
de productes relacionats amb l'univers de Tintín.

També es va poder contemplar a la rambla  diversos  cotxes 
clàssics amb referències tintinaires. 

L'encarregat de donar la benvinguda oficial va ser el cervelloní 
Jordi Faulí, arquitecte en cap de la Sagrada Família i pregoner de 
la Trobada, acompanyat de Pau Vinyes, promotor de la trobada, 
i l'alcalde, José Ignacio Aparicio.

El Dani Gómez, dibuixant i autor del cartell de la Trobada de 
Cervelló, va impartir un taller de còmic entre els infants.

Cervelló,
VILA TINTINAIRE

de Catalunya 2018



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.

TINTÍN TRIOMFA A CERVELLÓ
Els Jocs del món tintinaires, de la mà de la Companyia de Jocs 
l'Anònima, van tenir entretingut a públic de totes les edats.

El matí es va completar amb la visita guiada a l'exposició 
"Jo encara diria més. Mostra de llengües tintinaires", que 
s'ha exposat a la Biblioteca Municipal des del passat 22 de 
setembre i fins al 30 d'octubre.

A la tarda, l'Ateneu es va omplir completament 
per gaudir de l'adaptació teatral de l'obra El 
capità ha desaparegut!, amb el grup de teatre la 
Calaixera, una adaptació lliure d'en David Baker 
d'una obra escrita per Hergé i Van Melkebeke, a 
la Sala d'Actes del Centre Cívic l'Ateneu. 
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Amb l’acte institucional amb els parla-
ments dels grups polítics municipals, Cer-
velló va celebrar la Diada Nacional de Ca-
talunya a la plaça Onze de setembre. Els 
actes van començar amb la intervenció 
dels diferents grups municipals, excepte 
Ciutadans, i amb la lectura d’un poema a 
càrrec de Mercè Madolell,  per continuar 
amb les actuacions de l’Esbart de Roca-
sanya de Gelida i de la colla castellera Ma-
tossers de Molins de Rei. La interpretació 
de l’Himne dels Segadors van tancar el 
programa d’actes. Abans de la celebració 
local, l’alcalde, José Ignacio Aparicio, va 
participar en representació del municipi 
en els actes institucionals i l’ofrena floral 
a l’església de Sant Boi de Llobregat.

cervelló informació12

La Biblioteca municipal ha reprès l’activitat habitual després de 
l’aturada del mes d’agost per les vacances. Al funcionament ordinari 
del centre s’afegeixen els actes puntuals i aquells que s’organitzen 
amb una certa periodicitat, com les tertúlies literàries i les hores 
del conte. Una de les activitats que més expectació aixeca entre el 
públic infantil i que ja s’ha posat en marxa és el concurs de lectura 
Superlectors 2018, enguany dedicat a les Cultures del món, la festa 
final del qual se celebrarà el 14 de desembre.

A la terrassa de les instal·lacions s’ha 
tornat a plantar un hort urbà dins del 
projecte “De l’hort a la Biblioteca”. 
Caldrà esperar una mica per poder 
tenir la collita a punt...

Fins al 30 
d’octubre s'ha 

pogut visitar 
l’exposició "Jo 

encara diria 
més. Mostra 
de llengües 

tintinaires" a les 
instal·lacions de 

la Biblioteca.

Any de les 
Cultures a la 

Biblioteca

Diada Nacional
de Catalunya

La cervesa ha estat la 
protagonista de l’exposició 
de la col·lecció particular de 
Leandro Campo que es va 
instal·lar al vestíbul al mes 
de setembre i també del 
taller impartit per Pau Marín 
per conèixer els ingredients, 
les varietats i el procés per 
elaborar aquesta beguda de 
forma artesanal. 

Conte al bosc de Santa Maria



El mes de juliol és per a la gran majoria de la pobla-
ció el preàmbul de les vacances, el mes que ens can-
via moltes de les rutines diàries, el mes que tanca 
alguns capítols i enceta d’altres que ens prepararan 
per a la nova temporada després del gran parèntesi 
de l’agost. A Cervelló continuem vivint el juliol inten-
sament, participant de les propostes que les entitats 
socials, culturals i esportives ens preparen, sortint al 
carrer per gaudir del bon temps a l’aire lliure i com-
partint bons moments d’esbarjo amb amics i veïns.

Records d’estiu
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Actuació de Come Together

Copa Futsal

Campionat de tennis

Torneig de veterans de futbol sala

Educació viària amb Pop-Car

Torneig de petanca

Festa dels seixantins

Tómbola solidària

Conte al bosc de Santa Maria

Festival d'estiu de música

2n torneig de tennis taula

Pool Party de nit

Simultànies d'escacs



Festa de 
Santa Maria
de Cervelló

Del 15 al 19 de setembre Cervelló ha 
tornat a celebrar la festa en honor a la 
seva patrona, Santa Maria. L'acte més 
destacat ha estat de nou el tradicional 
Aplec als voltants de l'església romànica 
el diumenge 16 de setembre. Els actes es 
van iniciaran amb l’exposició “25 anys de 
Diables a Cervelló” a Cal Badia, la celebració 
de la 6a Trobada de puntaires a la rambla 
Tarradellas, el concert de Santa Maria a 
l’Ateneu i el Correfoc de Santa Maria. 
Diumenge, dia de l'Aplec, va començar 
amb la pregària a la Parròquia de Sant 
Esteve i el trasllat de la imatge en 
processó fins a Santa Maria. La novetat 
d’enguany ha estat el trenet que es va 
disposar des del nucli urbà fins al final de 

la carretera de Santa Maria, amb parades 
en diversos punts del recorregut, per 
afavorir la mobilitat i l’arribada a l’església. 
Malgrat les estones intermitents de 
pluja es van poder celebrar la resta 
d’activitats: la benedicció i el repartiment 
dels panets, la visita guiada al Castell de 
la mà de l'historiador local Josep Llurba 
organitzada pel Grup de Recerca, la 
Missa, la ballada dels gegants, l'audició 
de sardanes i la gran paella popular. Ja 
a la tarda la música de la 6a Mostra de 
gralles va ambientar l’era de Can Sala de 
Baix amb les diferents formacions. El dia 
19 de setembre, festa local, es va tancar 
amb la Missa en honor de Santa Maria a 
la Parròquia de Sant Esteve.

L’exposició sobre la història dels diables inaugurada a la 
Festa Major es va tornar a obrir al públic per Santa Maria.

La pluja va fer canviar d’emplaçament el concert de la Casa 
Roja Quintet a l’Ateneu, organitzat per Segle Nou per recaptar 
fons per a la conservació de l’Església de Santa Maria.

El Correfoc dels Encaputxats Diabòlic dedicat a la patrona 
va escalfar els carrers del municipi la nit de dissabte.

Les noies de Cervelló van organitzar la 6a Trobada de puntaires 
a la rambla Tarradellas amb gran èxit de convocatòria. 
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Sota el lema “Encoratja’t”, l’Esplai el Raconet encara un nou 
curs amb molts projectes, idees i il·lusió. El tret de sortida va 
tenir lloc el passat 20 d’octubre amb la festa de benvinguda 
que va aplegar monitors i infants a la plaça de la Biblioteca. 
L’entitat va presentar la proposta educativa per als pròxims 
mesos en una tarda plena d’animació i jocs compartits.

Encoratja’t amb el Raconet

Els usuaris i usuàries del Casal de la Gent Gran Josep 
Tarradellas també han començat la nova temporada amb 
un calendari ple d'activitats contínues i d'altres puntuals, 
com excursions, festes assenyalades o caminades. Entre 
les activitats fixes destaquen el cant coral, els treballs 
manuals i els diferents balls (sevillanes, línia, populars, en 
parella...). La gent gran també pot apuntar-se als grups 
del xou i de teatre per desenvolupar les seves aptituds 
interpretatives. I si prefereixen les activitats esportives, els 
avis i àvies poden triar entre la gimnàstica, el tai-txi i la 
petanca. També poden passar les estones d'oci amb els 
jocs de taula, les sessions de bingo o els escacs.

El departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament 
de Cervelló va organitzar  el passat 3 d’octubre un taller 
d’alimentació saludable destinat a la gent gran al Centre 
d’Assistència Primària de Cervelló. L’activitat, planificada amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, tenia com a objectiu 
promoure les conductes i els estils de vida saludables en relació a 
l’alimentació que han de prendre les persones grans, combinant 
la part teòrica amb casos pràctics per aprendre a classificar els 
aliments, detectar les necessitats nutricionals de cada persona i 
prendre consciència dels beneficis d’una alimentació saludable i 
de fer activitat física de forma continuada.

Nou curs al
Casal de la Gent Gran

Taller d’alimentació 
saludable per a gent gran

Amb motiu del dia Mundial de l’Alzheimer el passat 21 de setembre, l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat va organitzar a Cervelló 
diverses activitats. Al matí va instal·lar una taula petitòria a la porta del Casal 
de la Gent Gran per recollir fons i difondre informació sobre la demència, amb 
l’objectiu de sol·licitar el suport i la solidaritat de la població i de les institucions. 
El dia 27, també al Casal, es va celebrar un cinefòrum obert a tothom amb la 
projecció de la pel·lícula Nebraska.

Dia 
Mundial de 
l’Alzheimer

Una de les activitats amb bona acollida són les 
classes de repàs que s'imparteixen cada dimarts

Equip de monitors i monitores de l’Esplai durant la presentació del nou curs

Els amics francesos ens han tornat 
a visitar del 26 al 29 d’octubre 
per continuar amb els lligams de 
l’agermanament amb la localitat 
francesa. Durant el cap de setmana, 
van ser rebuts per les autoritats locals 
a l’Ajuntament i ens van cuinar una 
gran "omelette" en un sopar a l’Ateneu 
on no va faltar l’intercanvi de presents 
entre els dos pobles i que va tenir com 
a convidat d’excepció al fill del nostre 
President, Josep Tarradellas i Macià.

Visita de Saint 
Martin le Beau



Tornem
a escola!

Gairebé 1000 alumnes d’educació infantil, primària i secundària van començar 
el passat 12 de setembre el nou curs escolar 2018-2019 en els tres centres 
educatius públics de Cervelló.Alumnes i professors han iniciat el curs escolar amb 
pràcticament les mateixes xifres que l’any passat. A l’Escola Santa Maria, l’alumnat 
suma 374 estudiants d’infantil i de primària que tindran un total de 32 mestres. A 
l’Escola Nova enguany són 297 alumnes i 20 mestres en plantilla. I els estudiants 
que omplen les aules de l’institut fan un total de 320, distribuïts en 4 grups de 
primer d’ESO, 4 de segon, 3 de tercer i 4 de quart, que compten amb 32 professors. 

Els joves de l’institut han començat el curs amb un acte de 
presentació i benvinguda de tots els grups al Centre Cívic l’Ateneu, 
on han tingut la primera presa de contacte amb els companys i 
l’equip docent.

Uns dies abans, el 3 de setembre, els professors dels 
tres centres educatius van participar en un acte a 

l’Ateneu amb l’assistència del psicòleg Pep Marí.

La novetat més destacada de l’Escola Nova per aquest curs és 
la celebració enguany del 10è aniversari del centre. El primer 
dia d’escola els alumnes van estar acompanyats per la cançó 
Benvinguts del grup musical Xiula i la cançó Amunt i avall de 
Gossos com a cloenda del comiat i van fer un mosaic humà.

cervelló informació

Els familiars dels més petits, els infants de l’Escola Bressol Pota-
roges, també van participar de l’acte de benvinguda i d’inici de 

curs que es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en el 
qual la directora i les educadores van explicar l’organització i la 
distribució dels infants, els protocols de salut i alimentació i els 

canals de comunicació que fa servir l’escola amb les famílies.
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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.

El passat 13 de setembre la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Cervelló va acollir l’acte de lliurament 
dels premis a l’excel·lència educativa del curs 2017-
2018, amb l’assistència d’alumnes i professors 
dels tres centres educatius. A l’institut han estat 
premiats els alumnes de 4rt d’ESO Maeva Farcy, Àlex 
Fernández i Guillem Manau. De l’Escola Nova es va 
reconèixer a Guillem Fernández i Eva Torres de 6èA i 
a Salema Gómez i  Pablo Garcia de 6èB. Els alumnes 
de l’Escola Santa Maria que van rebre la distinció 
van ser Ainara Gutiérrez, Claudia Luna, Mariona 
Carreras i Maria Torner. Els estudiants van ser 
obsequiats amb un diploma i un val de 50 euros en 
material escolar.

Reconeixement als millors 
alumnes del curs passat

‘’Tenim la responsabilitat d’avançar un pas més en els processos d’acompanyament, s’amplia un cercle 
més en la vida dels infants i això no ś hauria de viure com una pèrdua sinó com un nou context que 
poder controlar, aprendre i disfrutar. ¿ Es podria viure aquest procés de forma positiva i amb il·lusió?...’’ 
Nosaltres com a escola estem totalment convençudes de la importància de l’acompanyament de les 
famílies en aquest procés. Oferir la possibilitat de que els infants estiguin acompanyats durant aquest 
dies els hi ofereix la seguretat necessària per establir un vincle d’apego sa amb els nous adults que 
l’acompanyaran en el nou camí.

Donem valor al poder de l’apego, gràcies a ell hem evolucionat com a espècie, d'això ens pot ensenyar 
J.Bowlby, entre d’altres. Com a societat tenim una gran responsabilitat no només la família forma part 
del seu aprenentatge i creixement, cuidant als infants ens cuidem com a societat. 

Hem d’humanitzar, tractar amb cura i respecte un moment fràgil en la vida dels infants i les seves 
famílies. En quin moment hem acceptat socialment que una “adaptació“ sense algun adult de referència 
amb el que es manté una relació d’apego amb els 
infants era bo?

Per això a l’escola bressol ens agrada parlar de 
familiarització i no d’adaptació, ja que creiem 
indispensable la presència, l’amor, l’acompanyament 
respectuós, ...per engegar un camí que només acaba 
de començar, i les primeres experiències són les que 
més petjades deixen.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL POTA-ROGES

Escola bressol: familiarització
en comptes d’adaptació
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La plaça de la Biblioteca i el Centre Cívic l’Ateneu 
es va tornar a transformar per convertir-se 
el vespre del 27 d’octubre en el centre de la 
Castanyada més terrorífica. Un any més, el 
muntatge  del Passadís de la Por amb motiu 
d’un Halloween una mica avançat va garantir un 
vespre de festa i de terror, gràcies a la feina i el 
gran esforç fet pels Trapelles i el grup de teatre la 
Calaixera. Totes les persones que van participar en 
l’organització feia setmanes que treballaven per 
garantir una bona estona passant molta por, tots 
de forma voluntària i amb l’objectiu de superar 
un llistó que l’any passat ja havien deixat molt alt. 
Més de 1.500 persones es van atrevir a passejar-
se entre monstres, morts vivents i criatures ben 
estranyes que  deambulaven per les instal·lacions 
de l’Ateneu. Al carrer, però, esperaven unes amables 
castanyeres que van intentar mitigar el fred 
amb l’escalfor d’unes castanyes acabades de fer.

FESTA DE LA CASTANYADA I DE HALLOWEEN
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FESTA DE LA CASTANYADA I DE HALLOWEEN
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L’Aula de Recerca de Feina del Servei Local 
d'Ocupació de l’Ajuntament de Cervelló 
continua oferint tallers de formació per ajudar 
les persones que estan buscant feina. Al 
setembre ha organitzat un taller de tres dies 
per facilitar a la ciutadania les eines adequades 
per afrontar una entrevista de feina,  i el 18 
d’octubre una jornada sobre com trobar feina al 
Nadal donant a conèixer els recursos per trobar 
feines de temporada durant aquestes dates. 
La formació, subvencionada per la Diputació 
de Barcelona, està dirigida principalment als 
usuaris i usuàries del Servei Local d’Ocupació, 
tot i que també s’obre a totes aquelles persones 
que estiguin en recerca activa de feina.

El Servei d'Ocupació 
organitza tallers per 
ajudar a trobar feina

El mal temps va obligar a canviar de lloc la festa que s’havia d'organitzar 
al Parc de la Timba el passat 28 d’octubre  amb l’objectiu de continuar 
acollint la Jugatecambiental que es desenvolupa conjuntament amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i fer l’acte de presentació de la 
renovada Unió de Botiguers. Els tallers infantils i la botifarrada popular 
es van traslladar a la zona esportiva municipal. 

Al mes de setembre la Jugatecambiental ha tornat al parc de la Timba 
en la seva edició de tardor. El projecte, que es va posar en marxa el 
passat mes d'abril en l’edició de primavera, es desenvolupa cada 
diumenge fins al 25 de novembre amb una proposta nova gràcies a 
la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la 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, incrementant 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 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. A la tardor podem gaudir de tallers de reciclatge, de jardineria 
o de mobilitat sostenible.

Presentació de
la nova Unió
de Botiguers

Les entitats Gaudim Cervelló i Grup de 
Recerca van organitzar una caminada popular 
per visitar la masia i la font de Can Paulet el 
passat 14 d’octubre. L’excursió va fer parades 
a les antigues pedreres i es va poder veure 
una petita exposició d'eines de picapedrer, 
amb una explicació de Marià Sala, expert 
en el tema ja que està preparant un llibre 
juntament amb l’historiador Josep Llurba, 
que es presentarà el 16 de novembre. La font 
ja compta amb nous padrins, l'Associació de 
Veïns de Can Paulet, que vetllarà per la seva 
cura i conservació.

Caminada popular 
a Can Paulet
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Dues representacions en un únic cap de setmana i un èxit 
espectacular. L'estrena del musical Rock al cor de la Calaixera va 
omplir la Sala d'Actes de l'Ateneu dos dies, el 21 i 22 de juliol, i va 
complir amb les expectatives d'un muntatge que va trigar dos 
anys a gestar-se i que s'esperava amb moltes ganes. Cançons 
memorables del rock català, música en directe, ball i molta passió 
van ser els ingredients bàsics de l'obra, tot plegat passat per 
les mans del seu director, Salvador Duran. El grup va readaptar 
les cançons, va fer els arranjaments amb la música, va crear 
les coreografies i va escriure una història que li donava sentit 
a tot plegat i que va fer aixecar tothom de la 
cadira. Era una proposta molt agosarada, ja 
que els actors i actrius van cantar i ballar en 
directe, deixant-se portar per una banda de 
5 músics sota la batuta d'Adrià Pasqual com 
a director musical, però indiscutiblement van 
passar l'examen amb molt bona nota.  La 
companyia prepara ja el pròxim 
muntatge, una adaptació 
de l’obra Somni d’una nit 
d’estiu que s’estrenarà els 
dies 15 i 16 de desembre a 
l’Ateneu, que comptarà 
amb 16 actors de 8 a 
16 anys de la Petita 
Calaixera.

Del 20 al 27 de juliol, la Sala Polivalent de l’Ateneu 
va acollir l’exposició de l'artista multidisciplinari 
Pep Fajardo. Nascut a Barcelona i format a l'Escola 
Massana, és un escultor que coneix i utilitza moltes 
disciplines artístiques per posar-les a disposició 
dels seus missatges carregats de poesia, ingràvids 
i suggerents. Des de l'any 1989 ha exposat la seva 
obra en més de 40 exposicions individuals i 80 
col·lectives, participant en Fires internacionals 
per tota Espanya, Europa i Sud-amèrica. També 
ha realitzat projectes públics a Espanya, Itàlia i 
Corea del Sud. A l’acte d’inauguració de la mostra, 
l’artista va compartir taula i diàleg amb la joiera 
Anna Toledo, una artesana que treballa les seves 
peces com escultures vistes amb una alta òptica 
i que actualment té taller propi a Cardedeu, on 
imparteix classes i treballa en els seus projectes 
i encàrrecs.

Del 19 al 26 d’octubre s’ha pogut visitar a la Sala 
Polivalent de l’Ateneu l’exposició del dibuixant J.L. 
Martín. Durant l’acte d’inauguració de la mostra 
de còmics i dibuixos, el fundador de la revista El 
Jueves i creador del personatge Quico el progre, va 
compartir el seu particular Diàleg amb el periodista 
Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya. 
El dibuixant va dedicar  una tira a l’Església de 
Santa Maria de Cervelló que va acabar de dibuixar 
en directe davant del nombrós públic que va 
assistir a l’acte.

Exposicions i Diàlegs 
de Segle Nou
L’entitat cultural Segle Nou 
continua amb el cicle Diàlegs amb 
els autors que munten alguna 
exposició d’art en el municipi. 

El musical
Rock al cor de la Calaixera 

omple l'Ateneu



A Cervelló, la suma de l’esport i la solidaritat dona 
com a resultat la celebració de la Cursa Solidària, que 
va tenir lloc el passat 21 d’octubre en la seva 7a edi-
ció. Infants i joves del municipi, des de P3 fins a 4t 
d’ESO, van tornar a córrer amb el doble objectiu de 
promoure els hàbits saludables i el foment de l’esport 
i de treballar els valors de la solidaritat cap als seus 
veïns i veïnes en un ambient festiu i de germanor 

La Cursa, organitzada pels centres educatius del 
municipi, les AMPA i l’Ajuntament de Cervelló, va 
omplir durant tot el matí el carrer Major de corre-
dors, aproximadament mig miler, que van col·laborar 
aportant productes d’higiene infantil com bolquers, 
tovalloletes, sabons, cremes, etc. El material recollit 
es destinarà a famílies amb recursos limitats que es 
repartiran a través dels serveis socials municipals.  

Paral·lelament es va celebrar també la Fira Coope-
ració amb la participació d’entitats i ONG locals que 
van donar a conèixer la tasca que fan.

Som solidaris!
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L’entitat Cervelló Solidari va celebrar el tradicional Sopar Solidari al Centre 
Cívic l’Ateneu el passat 22 de setembre per a recollir fons per al seu fun-
cionament i per continuar amb la seva tasca cap a les persones més des-
favorides. Durant la vetllada, l’alcalde en nom de l’Ajuntament va obsequiar 
l’entitat amb una bicicleta per a la tómbola de l’any vinent.
D’altra banda, el Festival Solidari d’enguany se celebrarà el 24 de novembre 
a l’Ateneu amb actuacions de cant, ball, teatre, màgia i moltes sorpreses. 
Aquest any la recaptació es destinarà a col·laborar amb la Federació Cata-
lana d'Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) i també es continuarà amb la 
col·laboració per a la investigació de l'epilèpsia infantil. Les inscripcions es 
fan fins al 19 de novembre per correu electrònic a cervellosolidari@hotmail.
com i telefònicament a 625586380 i 630485742.

Sopar i Festival de Cervelló Solidari
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Millorant la pràctica de l’esport

El complex esportiu Ceraqua ha renovat 
tota la sala de fitness amb nous apa-
rells cardiovasculars, musculars i per a 
la zona del temps lliure, substituint la 
maquinària per nous aparells Startrac i 
afegint una multi-estació de 6 estaci-
ons per fer treball funcional.

Abans de l’inici de la nova temporada esportiva s’han fet al-
gunes reformes a les instal·lacions esportives municipals.

Al pavelló esportiu Xavier Ballber s’han repintat totes les lí-
nies i s’ha polit i envernissat el terra. 

El camp ha renovat la tanca de protecció 
perimetral per una de polièster homo-
logat, que ofereix una gran resistència 
a la tracció i a la radiació solar, millo-
ra la pràctica esportiva i incrementa la 
seguretat. També s'està treballant en el 
projecte per col·locar una marquesina. 

A l’Hotel d’entitats s’ha pavimentat el 
terra del baixos, la qual cosa permet ha-
bilitar una zona compartida entre el Club 
de tennis taula i el Club Kiritsu per a la 
pràctica de les dues disciplines. Les enti-
tats han col·laborat amb l'Ajuntament per 
deixar l'espai en les millors condicions.

També al camp es van presentar els nous pals de rugbi en una 
jornada d'activitats organitzades pel Club de Rugby el passat 22 
de setembre. Es tracta de dues porteries de rugbi reglamentàries i 
desmuntables que milloraran qualitativament la pràctica d'aquest 
esport. A l'acte es va van disputar partits entre els nostres Cérvols 
contra el R.C. Martorell, entre els jugadors del sub10 i del sub12, i 
entre els nostres nois i noies del sub16 amb el Martorell. A més, 
l'Aberto Millán, el Jonny Bentley (tots dos de la Unió Esportiva 
Santboiana), el David Jorge (del C.R. Hospitalet) i el Manel Laje van 
fer un campionat de xuts. El club de Rugby Cervelló es va inscriure 
com a entitat l'1 de març del 2017, segons fonts de l'entitat "fruit 
del somni de dues persones amb ganes de regalar als seus fills i 
filles i al municipi l'oportunitat de practicar un esport on els valors 

com ara el respecte, el companyerisme i el treball en equip són els 
pilars fonamentals. Darrere d'aquest projecte hi ha un equip humà 
que treballa i es forma per tal que tot funcioni cada vegada millor 
amb l'importantíssim suport de les mares i els pares voluntàries/s 
que s'impliquen també realitzant diferents tasques". Aquesta 
temporada el club ha incorporat a la junta a Francisco Fernández 
Cañaveras (Vasko) com a director esportiu i ha ampliat l'equip 
d'entrenadors. El C.R. Cervelló compta amb un total de 28 nens i 
nenes a l'Escola de Rugby en les categories de sub 8, sub 10 i sub 
12 i 37 en competició en les categories de sub 14, sub 16 i sub 18 a 
més a més d'un projecte de futur equip sènior. Els entrenaments 
són els dilluns, els dimecres i els divendres al camp municipal 
de Cervelló a partir de les 17 hores. Actualment un jugador i una 
jugadora del sub 18 han estat proposats i acceptats per anar a 
entrenar amb la selecció Catalana de Rugby. 

Nous pals de rugbi al camp
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El Club Futsal va presentar el passat 30 de setembre els equips de la nova temporada 2018-2019 en un acte obert a tothom 
al Pavelló municipal Xavier Ballber. El Futsal va presentar els integrants dels equips de cada categoria i del cos tècnic que 
els acompanyarà en aquesta nova etapa. En total són 13 equips, dos femenins i la resta de nois,  formats per més de 160 
jugadors i jugadores, des dels 10 anys fins a l’equip de veterans que juga sense competició. Els dos alevins, els tres infantils,els 
tres cadets, el juvenil i els tres sèniors estaran sota les ordres de 18 entrenadors. L’acte es va cloure amb la celebració d’un 
partit de futbol amistós entre el primer equip masculí i els veterans de la Selecció Catalana.  El Pavelló continua sent aquesta 
temporada el centre de tecnificació de la Federació Catalana de Futbol, per la qual cosa acull partits de la Selecció.

Presentació dels equips temporada 2018-2019

La Penya Blaugrana de Cervelló també va presentar en públic la nova temporada i la renovada junta 
directiva del club en un acte al camp municipal el passat 20 d’octubre. Per a la temporada 2018-2019, 
la Penya presenta 6 equips: promeses, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, amb jugadors d’edats 
compreses entre els 4 i els 18 anys. Tots els equips estan inscrits en lligues de la Federació Catalana de 
Futbol, excepte l’equip dels més petits que està en el Consell Escolar. Els joves futbolistes estan sota 
les ordres de 2 entrenadors per equip, en un total de 12, més un coordinador i tres persones integrants 
de la comissió esportiva. Segons fonts del Club, “la novetat més destacada d’enguany és que s’ins-
tauraran els entrenaments de tecnificació un dia per setmana en sessions d’una hora i quinze minuts, 
a més d’estar present com a entitat en totes les activitats lúdiques que se celebrin en el municipi”.

Força 
Penya!
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La cervellonina Enya Lechuga, de 12 anys, continua 
aconseguint èxits importants en les últimes competicions 
de pentatló modern en què ha participat. Al mes de 
juliol, a la localitat alemanya de Weiden es va proclamar 
campiona d'Europa de triatló, un derivat del pentatló que 
combina atletisme, tir amb pistola làser i natació. També 
ha fet podi en primer lloc com a campiona de pentatló 
en categoria aleví a França, en el campionat de Marsella 
celebrat el 2 de juny. I conjuntament amb el seu germà 
Eric, han participat en el campionat del món de làser-
run que es va celebrar els dies 28 i 29 de setembre a 
Dublín, on l'Enya va quedar en 9a posició de 34 atletes, 
i l'Èric, amb 8 anys, al sisè lloc competint amb 14 nens. 
Segons fonts de la família, "tot i que no és el resultat 
que s'esperava després dels altres triomfs, estan molt 
contents amb l'experiència". Els dos germans acumulen 
trofeus de campionats de Catalunya, Espanya i a escala 
internacional, mentre combinen els seus entrenaments 
amb els estudis i les competicions durant tot l'any. 

Enya Lechuga,
campiona d'Europa

Entre el complements formatius que l’AFA de l’Insti-
tut de Cervelló ha impulsat per aquest curs en l’àm-
bit esportiu destaca l’activitat del vòlei, adreçada 
als alumnes d’ESO (de 12 a 16 anys) que es vulguin 
apuntar per conèixer, practicar i millorar aspectes 
del joc en un ambient distès. L’activitat s’ofereix al 
Pavelló Xavier Ballber a través de Club Vòlei La Pal-
ma, amb la intenció de contribuir en la formació de 
futur de possibles jugadors i jugadores i promoure 
l'esport com a mitjà educatiu i socialitzador, fent 

arribar el voleibol a totes les noies i nois del munici-
pi, segons fonts de l’AFA. Els complements formatius 
són quelcom més que un espai on poder ocupar les 
hores lliures de la tarda dels estudiants, i la comissió 
dels familiars dels alumnes vol que siguin espais de 
creixement i desenvolupament que complementin 
el projecte educatiu de l'Institut. També ofereixen 
classes dirigides de tonificació muscular a Ceraqua, 
karate, ioga, robòtica i programació, mecanografia, 
anglès i francès a preus reduïts.

Classes de vòlei per als alumnes de l’institut

L’Enya exhibeix a Alemanya la medalla d’or
com a campiona d’Europa de triathle

A França es va proclamar campiona
de pentatló en categoria aleví



RECOLLIDA DE RESIDUS

MOBLES I ESTRIS VELLS

RESTES VEGETALS O PODA

DEIXALLERIA

Dilluns al matí 

Dimarts al matí 

(Cal deixar-los en la façana de 
l’immoble la nit anterior) 

(Cal deixar-los en la façana de 
l’immoble la nit anterior) 

QUANTITAT MÀXIMA:
4 feixos o bosses industrials ben 
lligats
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D’octubre a maig
MATÍ (de 9 a 13 hores)
dimarts i dissabtes
TARDES  (de 16 a 19 hores)
de dimecres a dissabte
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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
Recaptació ORGT 93 660 34 12

Convocatòria de 
subvencions per a 
conservació d'edificis

Vols fer millores al teu edifici o a  
teva? Pots demanar ajudes des del 5 
de desembre de 2018 i fins el 28 de 
febrer de 2019.
Es poden subvencionar actuacions de 
conservació per a edificis residencials 
i edificis unifamiliars relacionats 
amb la cimentació, estructura, 
sanejament, façanes, patis, elements 
de seguretat i habitabilitat, etc.
Per a edificacions anteriors al 1996, 
de titularitat privada i que siguin 
habitatge habitual dels propietaris. 
Les obres s'han de fer en un termini 
de 8 mesos.
Per a tramitacions o demanar més 
informació pots adreçar-te a l'OAC  
(Oficina d'Atenció a la Ciutadania) de 
l'Ajuntament de Cervelló:
C. Major, 146 · Tel. 93 660 00 70 

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.

Un Cervelló per a tothom
A la vida cal prendre decisions 
importants i, ara fa uns dies, vaig 
decidir presentar-me com a alcaldable 
per a les municipals al capdavant de la 
candidatura d’Esquerra Republicana, 
en una elecció oberta a qualsevol 
cervelloní o cervellonina. 
Inicio aquest repte amb Il·lusió, 
acompanyat de gent preparada que 
farà de l’excel·lència la forma de 
treballar, sabent que estem en política 
només uns anys però destinant els 
més grans esforços per fer un Cervelló 
per a tothom.
Un Cervelló per a tothom s’ha de 
fer amb la complicitat de la gent i no 
d’esquenes a ells. L’Ajuntament ha 
de ser eficaç i eficient, i ha de donar 
resposta a la ciutadania sabent que 
Cervelló som tots, visquem en una 
urbanització o al nucli urbà.
Un Cervelló per a tothom on treballem 
plegats per situar el municipi al mapa. 
Som un municipi envoltat de natura, a 
tocar de la gran ciutat i ric en patrimoni 
i activitats, que pot esdevenir un 
referent entre els municipis catalans!
Un Cervelló per a tothom implica 
que els valors republicans han de 
ser inherents a l’actuació municipal; 
valors entesos des del vessant que tots 
som iguals i que mai es pot perseguir 
ningú perquè pengi símbols que a 
l’Ajuntament no li agraden, siguin del 
color que siguin.
Un Cervelló per a tothom que tingui 
un ajuntament coherent, que si 
aposta per la natura no vulgui fer una 
pedrera destruint el patrimoni natural 
i contaminant l’aire.
Així doncs, comença el projecte que 
portarà a Cervelló a ser un poble per 
a tothom, a l’alçada que li pertoca, 
amb un equip que, no només s’estima 
Cervelló, sinó que té l’empenta, 
coneixements i preparació per a fer-
ho possible.

Josep Ramon
Mut

Treballant a Cervelló
per la Igualtat
Les dones desperten i això marca tota 
la societat. És un canvi, un moviment 
de fons llargament realitzat per dones 
excepcionals en el nostre poble, 
explicant a altres dones i homes de la 
feina que
encara ens queda per fer. Avui les dones 
tenim el desafiament de mostrar el 
que som capaços d'explicar i construir 
el món que volem.Hem de seguir 
defensant els principis de la igualtat, 
la solidaritat i la no violència. El meu 
gran reconeixement a aquestes dones 
de Cervelló que continuen treballant 
per aquests principis des de la nostra 
Associació de Dones, donant suport i 
lluitant per totes les dones del nostre 
poble. Agraïment al nostre gran Poble 
que ha donat suport incondicional a 
les demostracions solidàries davant de 
qualsevol circumstància. Encara tenim 
grans reptes pendents però seguirem 
treballant com fins ara i fent passos cap 
endavant com hem aconseguit. Hem
donat presència en els nostres Plens a 
les víctimes de violència de gènere, s'ha 
creat una plaça de Tècnic d'Igualtat en 
el nostre Ajuntament, l'elaboració del 
primer protocol per a la prevenció i
l'abordatge d'assetjament sexual, per 
raó de sexe i moral dins de l'Ajuntament 
de Cervelló.
La Igualtat és un treball a realitzar 
entre tots, Ajuntament, Entitats, 
Associacions, Dones i homes del nostre 
poble. El proper 25 de Novembre "dia 
contra la violència de gènere" tornarem 
a commemorar aquesta jornada 
reivindicativa i demostrarem novament 
que Cervelló és un poble unit per posar 
Fi a aquesta violència.

Marian
Herrera

Tot el que vols saber...
www.cervello.cat

cervello.ajuntament



Isabel
Belmonte

El alcalde se queda en minoria
El Alcalde ha roto los pactos con 
Ciudadanos, Cervelló, ahora sí se 
puede y CIU por lo que ahora gobierna 
en minoría. Demuestra que no tiene 
palabra y que le importa muy poco la 
estabilidad del consistorio y la población 
de Cervelló, que está sufriendo con sus 
gestiones autoritarias y nada sociales. 
Lo ha demostrado, votando en contra 
de las propuestas presentadas por 
nuestro grupo, Cervelló, ahora sí se 
puede, para realizar los presupuestos 
2018 y 2019 de forma participativa 
con la ciudadanía como principales 
protagonistas. También ha votado en 
contra de abrir la piscina de forma 
totalmente gratuita para TODA la 
población, en casos de emergencia 
como la ola de calor sufrida este mes de 
agosto.  También han votado en contra 
de la propuesta que presentamos, para 
que los regidores/as, técnico/as y el 
propio alcalde  realicen un curso para 
formarse en perspectiva de género 
para la igualdad efectiva. Tampoco nos 
olvidamos de la represión ejercida 
por este gobierno sobre los vecinos 
que fueron multados por poner lazos 
amarillos.  El alcalde trabaja en minoría, 
no cuentan con la participación del resto 
de grupos y aprueban proyectos de cara 
a la galería, que luego quedan olvidados 
en los cajones del ayuntamiento, como 
por ejemplo, el plan de juventud, el 
protocolo contra la  violencia machista, 
el proyecto de entornos sin humo. 
Cervelló, ahora sí se puede, SÍ 
DEFIENDE la participación ciudadana. 
En el próximo pleno del mes de 
Noviembre, presentaremos una moción 
por el DERECHO A VOTAR de toda 
la ciudadanía de Cervelló, queremos 
que en las próximas elecciones 
municipales puedan votar todas las 
personas residentes en Cervelló, es un 
derecho básico e imprescindible para 
garantizar una democracia real, justa 
e igualitaria.
Queremos contar contigo. Contáctanos 
en  podemoscervello@gmail.com

Luis
Díaz

Cervelló como se merece
Desde el grupo municipal de 
Ciutadans Cervelló, llevamos más de 3 
años trabajando para mejorar nuestro 
municipio. Hace 2 años se propuso un 
sistema para mejorar la seguridad de 
nuestros vecinos que fue aprobado 
por nuestro actual gobierno y se 
incluyó una partida de 90.000 euros 
a los presupuestos para la instalación 
de un sistema de cámaras de 
videovigilancia. El propio Alcalde se 
comprometió a ejecutar este proyecto 
con los vecinos, hace ya 2 años que lo 
estamos esperando. También vamos a 
trabajar por unas calles más limpias, 
urbanizaciones con el mantenimiento 
que necesitan y no abandonadas como 
están, parques infantiles limpios y 
con buen mantenimiento. Pedimos 
al actual gobierno que trabaje para el 
bien de todos nuestros vecinos, para 
tener unos servicios de calidad como 
se merecen. Nosotros seguiremos 
trabajando para mejorar nuestro 
municipio cada día más.

Cristina
Martínez

Apostem per                  
l’escola bressol municipal
Pel grup municipal M’Estimo Cervelló 
PSC CP són molt important les polítiques 
educatives que volem implantar en el 
nostre municipi i, entre elles, està l’escola 
bressol de titularitat municipal que tenim a 
Cervelló. 
Quan vam arribar al govern (en 2015) 
ens vam trobar amb una escola bressol 
amb deficiències tant a les instal·lacions 
com el suport al projecte educatiu i a 
l’equip professional. Des del primer dia 
hem treballat per aconseguir unes 
instal·lacions com es mereixen els nostres 
infants, instal·lant aires condicionats a 
totes les aules, pintant-les, renovant el 
mobiliari de la cuina, la caldera i fent l’obra 
més important i requerida tant per l’equip 
com per les famílies com és la unió entre 
els dos edificis i així fer-la més accessible i 
còmode per a tothom. Obres que quedaran 
complimentades un cop s’hagi instal·lat 
l’ascensor l’estiu vinent. 
Però també hem reforçat l’aportació 
econòmica que l’Ajuntament fa cada any 
perquè el servei sigui l’adequat, hem passat 
de pagar a la concessionària anualment 
97,320 euros (en 2015) a 131,340€ en el curs 
passat i per aquest curs vinent s’estima una 
aportació de 204,000€ on encara es veuran 
moltes millores qualitatives. D’aquesta 
manera, les famílies mantenen les seves 
quotes mensuals des del curs escolar 2015-
16, on inclòs vam rebaixar la quota 3 €/mes. 
A més a més, cap infant del municipi s’ha 
quedat fora doncs hem mantingut el mòdul 
per poder ampliar places, d’acord amb la 
demanda de preinscripció.
I com la gestió de l’escola bressol es realitza 
mitjançant una concessió de serveis a un 
privat (que surt adjudicat a través d’un procés 
públic) per nosaltres és molt important que 
hi hagi un seguiment del contracte per part 
d’un tècnic/a de l’Ajuntament, perfil que 
no existia i que hem creat mitjançant una 
plaça de tècnic de gestió, que portarà temes 
d’educació i ha sortit escollit d’un concurs-
oposició.

cervelló informació 27




