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M’agradaria fer una valoració de les activitats 
d’estiu, donat que he les viscut de primera mà, 
per tal que en un futur, siguin més justes per a 

tots els infants i més econòmiques per al poble. 
Primer de tot, vull remarcar el paper importantíssim que té 
l’esplai El Raconet dins de les activitats d’estiu, el qual ha 
aconseguit que gairebé 100 famílies es vegin beneficiades d’un ajut econòmic 
pel casal d’estiu. 
A més, l’Esplai va proposar a l’Ajuntament de Cervelló de col·laborar amb el 
casal municipal del Ceraqua, per tal d’estalviar recursos i poder becar a més 
famílies, però l’Ajuntament no va treballar prou per tal d’encabir la proposta 
dins del contracte que té amb Ceraqua.
Cal dir, que l’Ajuntament assumeix el cost desproporcionat de les activitats 
de piscina, 3,7€ per nen per una hora de bany, quan el dia sencer costa 
5,45€. Amb voluntat d’ajudar, l’Esplai ha informat a la regidoria d’esports dels 
nens i monitors que ja són socis de Ceraqua per tal d’estalviar diners, però 
l’Ajuntament ha rebutjat la informació i els hi ha pagat igualment els 3,7€. 
Per tot plegat, potser s’hauria de plantejar un eix central d’educació en el 
lleure, on es conjuntin totes les entitats que realitzen activitats d’estiu, per 
a que totes elles siguin el casal municipal de Cervelló, amb més ajuts a les 
famílies que no poden afrontar la despesa de les activitats d’estiu.
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El passat 11 de setembre vam 
viure una mobilització sense 
precedents, centenars de 
milers de persones vestides 
de vermell i groc ens vam 
unir als carrers de Barcelona 
per crear una senyera gegant 
en forma de V, simbolitzant 
la nostra voluntat de votar el 
pròxim 9 de novembre.
La feina que està fent l’ANC 
és admirable, tant a nivell 
nacional com a nivell local, 
només cal veure com de ràpid 
es van omplir els autocars 
de Cervelló per la diada. És 
indiscutible que aquesta 
capacitat organitzativa tan 
brutal de la societat civil 
ens ha portat fins on som 
ara. L’Assemblea i Òmnium, 
conjuntament amb bona part 
del teixit associatiu del nostre 
país, representen la vitalitat 
d’una Catalunya que de ben 
segur aconseguirà tot allò 
que es proposi.
És evident, doncs, que 
caldrà la força de la gent per 
transformar la realitat que ens 
envolta, per la independència 
però també per construir un 
poble on valgui la pena viure, 
que sigui capaç d’ajudar als 
qui més ho necessiten.
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No m’agrada que el PSC Cervelló 
votés en contra de la moció a favor 
de la consulta 9N

M’agrada l’èxit de la taberna del 
tricentenari
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UNS PARCS I CARRERS DIGNES
dels espais públics no estan en les millors de les 
situacions, no cal excusar-se una i altra vegada en 
què ens trobem en un context de crisi, i que no hi 
ha diners per fer grans obres a Cervelló. Perquè 
també és cert que cap cervelloní et demana que es 
facin ara grans infraestructures al nostre municipi, 
però sí que és cert que el mínim que poden i podem 
demanar és que els nostres parcs, que les nostres 
voreres, siguin dignes.
I l’ajuntament ha d’actuar d’ofici, no ha de 
pretendre que la ciutadania presenti una instància 
cada cop que es troba en una situació així. Prous 
problemes i preocupacions tenen com per haver-
se de preocupar d’anar entrant instàncies, que per 
cert, si reben el mateix tracte que les que entrem 
nosaltres, no seran contestades mai.
Creiem que es pot demanar l’excel·lència en les 
instal·lacions i carrers públics sense que amb 

Quan els companys i companyes d’ERC em van 
proposar fer un escrit explicant les diferents 
queixes que hem anat rebent sobre la brutícia 
i la deixadesa a les nostres places i carrers, 
vaig considerar que certament calia denunciar 
la situació, però que calia ser molt curós per tal 
que ningú mal intencionadament utilitzés aquest 
escrit per fer entreveure que des d’Esquerra ens 
queixàvem de l’actuació de la brigada municipal, 
doncs justament és el contrari, a la gent de la 
brigada només podem felicitar-la.
Així mateix, quan passeges per Cervelló no tens 
paraules quan un dels teus veïns  s’apropa i 
t’expressa la indignació que té perquè el parc 
on va a passar una petita estona està ple de 
brutícia, de pintades, de bitxos i rates i, fins i tot, 
en algun cas alguna serp!
Perquè quan un mateix veu que certament molts 
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l’excusa de la crisi no signifiqui 
l’immobilisme de l’administració.
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