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Com ha estat possible arribar al 9N? Doncs “tossuda-
ment alçats”! Ha estat un èxit total, només cal llegir 
amb l’smartphone el codi QR de l’article per veure 

els resultats a Cervelló.
La dignitat i la consciència democràtica dels catalans es va 
imposar a la intolerància, les amenaces i el joc brut del go-
vern espanyol, que enlloc de fer política segueix fent el de sempre: voler imposar-
se per la força, ha intentat judicialitzar la política. Mal destrament utilitza el Tri-
bunal Constitucional com a tercera cambra legislativa, quelcom inimaginable en 
un país normal, però és clar, tots sabem que Espanya no és una “democràcia” 
normal.
Hem votat tot i la seva prohibició. I al dia següent el sol ha sortit igual que qual-
sevol altre dia. Potser fins i tot més lluminós per molts, perquè Espanya ja no és 
Estat a Catalunya. Borda però no mossega. I el món ho ha vist.
El rigor, la serietat, el civisme, el voluntariat... Havíem de fer-ho bé i ho vàrem fer 
molt bé.
Hem desconnectat. Madrid ja no està a 600 km, ara ja es troba a 10.000. Es 
podrà trigar tres mesos o sis, però la declaració d’independència és imminent i 
inevitable després d’una negociació arbitrada internacionalment. I per fi Espan-
ya serà l’estat veí. Millor o pitjor veí? És a les mans del govern espanyol.

Armand Sancho
Coordinador de l’ANC a Cervelló
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Fa uns dies els diaris treien la 
notícia que CIU ha trencat el 
govern municipal que tenia a 
l’Ajuntament de Reus, perquè 
CIU a Reus, igual que va a 
la Diputació de Barcelona, i 
en part a Castelldefels, veu 
incompatible governar el 
municipi amb el PP degut al 
seu posicionament respecte 
al procés català.
A Cervelló, CIU continua 
mantenint un pacte de 
govern amb el PP, on els 
populars ostenten la 3a 
Tinença d’Alcaldia, la 
regidoria de Benestar 
Social, Gent Gran, Sanitat, 
Salut Publica i Transport 
Públic de viatgers.
Des d’ERC Cervelló, creiem 
que és hora que el PP 
deixi de ser responsable 
del govern de Cervelló, i 
així deixi de condicionar 
qüestions com que Cervelló 
encara no pertanyi a 
l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), 
o que la bandera espanyola 
onegi sempre al nostre 
ajuntament,o que siguem 
un dels primers municipis 
catalans que haguem penjat 
el retrat del rei Felip VI a la 

CIU I PP TRENCARAN?

sala de plens.

Isabel Cánovas
Secretaria 
Política 
Municipal
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Sisplau, no deixem que això es perdi. Que 
el 2015 a Cervelló torni a ser l’any de les 
puntaires, de la III Mostra de gralles, de la 
II Trobada Castellera; del Guillem, l’Elvira, el 
Cento i la Rosita ballant i el Cérvol “cremant” 
el carrer Major.   
Que la flama no s’apagui i que aquests 
milicians no entreguin les seves armes mai!

Gent de Cervelló

Durant el Concert de la Llibertat de 2013, el cantant Titot 
(Francesc Ribera) va dir aquestes paraules : « Tenim un exèrcit 
que fa tres-cents anys que ens defensa. (…) Milers de milicians 
voluntaris de la cultura popular de cada poble i cada barri. I 
d’aquest exèrcit farem de la nostra Nació, una terra lliure».
Els que hem format o formem part d’alguna activitat de cultura 
popular podem sentir-nos ben definits amb els mots “milicians 
voluntaris”. Ningú no ens obliga a llevar-nos d’hora un 
diumenge per pujar a un autocar que ens portarà a algun punt 
de Catalunya per passejar uns gegants, per fer torres humanes 
o puntes de coixí. Ningú no ens demana que fem petar pólvora 
fins que les guspires ens foradin els pantalons o ens marquin 
la pell per sempre. 
Però ho fem i volem fer-ho! 
I gràcies als milicians voluntaris la nostra cultura perviu; els 
gegants seguiran passejant el nom del nostre poble per tot 
arreu, les nostres bèsties seguiran escupin foc  i els nostres 
enxanetes seguiran tocant el cel amb la mà.
A Cervelló, aquest any hem vist gegants, puntaires d’arreu, 
correfocs i fins i tot castells! Hem pogut gaudir de la música 
tradicional amb les cançons de taverna de Som-hi-li i del gran 
Carles Belda. Podíem dir que la cultura popular en la nostra 
vila està en forma i que el 2014 ha estat un bon any per a ella.

LA CULTURA POPULAR, 
LA NOSTRA ARMA

passant malament, i que poc els importa ara mateix si 
les pistes de pàdel es troben en millor o pitjor situació, 
per posar un exemple. Hem de fer dels cervellonencs i 
cervellonenques la nostra prioritat, ara no toca prometre 
grans infraestructures sinó fer polítiques efectives de 
suport als nostres veïns i veïnes. 

Cervelló som tots i totes, i com sempre dic, el millor 
patrimoni que té el nostre poble és la seva gent.

Què és aquest número? Doncs aquesta 
xifra malauradament és la quantitat de 
cervellonins i cervellonines que es troben 
a l’atur. La situació a més s’agreuja perquè 
el percentatge ha pujat en més d’un 3,5% 
respecte al mes anterior, i per empitjorar-ho 
molta gent deixa d’estar a la llista d’aturats, 
no perquè hagi trobat feina, sinó perquè 
ja no li corresponen percepcions per atur 
i ha de passar a una situació encara més 
agreujada.

Queda clar doncs que aquesta ha de ser 
la prioritat de totes les administracions, 
també la del nostre ajuntament, doncs 
una persona quan està en una situació 
desesperada difícilment pot acudir al 
president del govern o al de la Generalitat 
de Catalunya.

Crec honestament que qualsevol actuació 
de l’ajuntament ha d’estar encaminada en 
aquest sentit, destinada a ajudar a aquells 
veïns i veïnes nostres que s’ho estan 

Josep-Ramon Mut
President d’ERC Cervelló
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profitosa, en concret les JERC vam poder posar en comú 
moltes propostes que hem anat recollint aquests anys. 
Però el fet que fóssim pocs al Fòrum em desperta certs 
dubtes sobre el futur d’aquest PLJ...
Quina mena de futur té aquest projecte, si l’ajuntament no 
s’esforça prou per recollir les propostes i les opinions de més 
joves i entitats?
Quina voluntat política vers els joves ténen els partits 
polítics de l’equip de govern (CIU-PP-ICV), si no va venir cap 
representant del seu partit al Fòrum jove?I quina posició té 
al respecte el PSC? Perquè no van elaborar el PLJ en 12 anys 
de govern? Perquè  no participen ara en la proposta d’idees?
Si cap formació política exepte les JERC té voluntat real 
de tenir un PLJ tinc la sensació que, per desgràcia, és un 
projecte condemnat a quedar-se a un calaix a partir del 
maig.

Una de les raons que em va empènyer 
a entrar a les JERC va ser que, com a 
jove cervellonina, m’he sentit sempre 
desemparada i abandonada per 
l’Ajuntament. 
Una de les proves d’aquesta manca 
d’atenció és el fet que no hem tingut mai 
un Pla Local de Joventut (PLJ). Portar una 
regidoria de Joventut no es pot limitar a 
deixar fer la Barrafarra per la Festa Major 
o crear un Casal de Joves, sense prou 
recursos ni projectes per dur a terme. 
L’actual regidora de joventut ha engegat 
recentment la creació d’un PLJ i va 
organitzar, fa unes setmanes, un Fòrum 
Jove per tal de debatre amb tothom com ha 
de ser. 
És molt important que es faci el PLJ 
mitjançant un procés participatiu ampli 
d’entitats culturals, educatives i esportives, 
estudiants de l’institut de Cervelló, així com 
de tots els partits polítics. 
Al Fòrum Jove tan sols érem 4 personesi 
malgrat que érem pocs proposant idees, 
considero que la trobada va ser molt 

Irina Moreno Martí
Militant de les JERC Cervelló

que han patit aquests fets i denunciarem 
sempre les vegades que faci falta, per qual-
sevol dels mitjans que ens sigui possible. 
Pensa, estima, sent, escolta, relaciona’t 
amb qui i com vulguis. 

Ni a Cervelló ni enlloc, Feixisme Mai Més!

Òscar Vendrell Fisas
Secretari d’Imatge i 
Comunicació

Sempre hi ha hagut pintades per reivindicar drets socials, 
drets laborals, drets d’igualtat de gènere, el dret a estimar 
com vulguis... Cervelló, almenys que jo recordi, sempre ha es-
tat un poble molt tranquil. Cadascú és lliure de pensar com 
vulgui, sigui de dretes, sigui esquerres, sigui amunt o sigui 
avall. El que em preocupa és que, en un poble tan tranquil 
com Cervelló, apareguin pintades feixistes i nazis, ja siguin 
esvàstiques o punts de mira. No es pot acceptar de cap de les 
maneres que apareguin el nom de persones que han comés 
delictes molt greus. També és inacceptable que el dia següent 
apareguin pintades amb el punt de mira a les parets de les 
cases on hi ha penjades estelades. Vull pensar que són bre-
tolades, però quan aquestes bretolades les fan a casa teva ja 
no et fa tanta gràcia.
A Esquerra Republicana de Cervelló hem rebut les queixes 
dels veïns per aquests fets i desitgem que l’Ajuntament de 
Cervelló també faci quelcom per evitar totes aquestes pinta-
des i comenci a prendre decisions en aquest sentit, ja sigui 
esborrant les pintadeso iniciant campanyes de sensibilització, 
però que no es quedi de braços plegats. Des d’Esquerra Repu-
blicana de Cervelló ens solidaritzem amb totes les persones 

MÉS DE 10 ANYS ESPERANT... 
UN BON PLA LOCAL DE JOVENTUT?

FEIXISME MAI MÉS, 
NI A CERVELLÓ, NI ENLLOC



No m’agrada La deixadesa que pateixen 
les urbanitzacions

M’agrada L’iniciativa d’apadrinament 
de les fonts del Grup de Recerca

ERC OPINA...

www.facebook.com/esquerra.cervellowww.twitter.com/erc_cervello

Des del punt de vista econòmic al defensar el comerç 
de proximitat: consumir en els comerços del poble 
és una bona manera de contribuir a la recuperació 
econòmica, ja que els diners que gastem en una botiga 
de Cervelló es queden a Cervelló. És el petit comerç el 
que dinamitza el nostre entorn amb la creació de llocs 
de treball i menys atur al nostre voltant.
Però més enllà dels temes econòmics els comerç urbà 
dels pobles aporta molt més: donen vida i personalitat 
als carrers, produeixen productes artesans i de qualitat, 
molt més saludables.
Perquè creiem en el nostre poble i en els nostres 
comerciants, les JERC començarem properament una 
ronda de contactes amb la Unió de Botiguers i tots 
aquells comerços que s’hi vulguin sumar per presentar 
una moció amb propostes concretes per millorar la 
situació del comercial de Cervelló. 
Volem fer un nou comerç per un nou Cervelló!

Fa temps que el jovent d’esquerra republicana veiem 
amb preocupació com s’estàhipotecant el nostre futur 
amb la construcció de grans superfícies arreu de la 
nostra comarca en detriment del comerç urbà i de 
proximitat. 
El cas més proper és el de les Caves Rondel, en què 
es pretén crear un gran centre comercial sense cap 
tipus de valor afegit. Nosaltres pensem que aquelles 
instal·lacions s’han d’aprofitar pel bé de la ciutadania 
però no amb qualsevol projecte especulatiu que no 
millori la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
Les JERC entenem que els grans projectes comercials 
que estan al servei de les corporacions resten valor 
afegit, deshumanitzen i despersonalitzen, és un 
model totalment insostenible. Per nosaltres el comerç 
urbà ha de protagonitzar la recuperació del comerç 
amable, just, socialment equitatiu i culturalment 
divers: que generi llocs de treball estables i de qualitat 
i per tant trenqui la tendència de la precarització a la 
que molts joves ens veiem abocats.

ERC ES MOU...

Teresa Rovira
Portaveu de les JERC Cervelló

Voluntaris d’ERC Cervelló al 9N

Foto de Les Fonts

Concert per la Independència

El President d’ERC Cervelló votant al 9N

LES JERC ENS ACTIVEM 
PEL COMERÇ DEL POBLE!


