
Fem poble, fem comerç
Els primers carrers i aparadors engala-
nats ens recorden que s’apropa Nadal. 
La campanya comença a principis de de-
sembre, amb l’obertura de llums i omplint 
de festa la zona nova del carrer Dr. Klein 
que ens permetrà gaudir del carrer sen-
se cotxes. Una transformació que no no-
més ajuda a seguir configurant els prin-
cipals eixos comercials, sinó que també 
ens servirà per a moltes altres activitats,. 
Qui “estrenarà” aquest espai és la “Fira de 
Nadal i del Torró Artesà”, que un any més 
omplirà els carrerons i places del centre, 
amb varietat de productes artesanals.
 
Els eixos comercials, pels que cal treba-
llar per millorar el comerç urbà de proxi-
mitat, no són només al centre sinó també 
al Poble Sec i als Estalvis, amb una àm-
plia oferta de productes i botigues que 

volem promo-
cionar perquè 
siguin conegu-

des amb activitats per a totes les edats, 
com la que es farà aquest any d’anar a 
“caçar tions”.  
Si voleu productes ecològics i de proxi-
mitat, us proposem el mercat “de pagès 
a plaça”. És un àmbit que considerem 
prioritari per fomentar el producte d’aquí 
i els circuits curts de producció i ven-
da directa. Properament aquest mercat 
es traslladarà davant d’un nou accés al 
Mercat municipal que es farà pel carrer 
Cervantes, i amb el qual es cerca més 
accessibilitat, obertura i lluminositat. Els 
dissabtes, doncs, es posaran en aquest 
indret.  

Volem que el Mercat municipal, amb 
aquestes millores, esdevingui un es-
pai de referència on s’hi pugui tro-
bar tot allò que necessiteu per fer els 

plats tradicionals o les receptes de 
més nova creació, amb productes fres-
cos i de qualitat. Un mercat de poble.

A Cardedeu podem comprar-hi de 
tot, com si estiguéssim en un gran 
centre comercial a l’aire lliure on 
passejar i trobar-nos amb la gent. 
Amb el comerç de proximitat podem 
fer que les compres de Nadal siguin 
una agradable activitat, fent un con-
sum local que sempre és més cons-
cient i sostenible, i afavorint l’activitat 
dels nostres productors i comerços..

Per tot plegat, ens trobem fent Nadal 
pels carrers de Cardedeu?
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Aquest desembre inaugurem la transformació del centre de la vila en un espai pensat encara més per a les persones, 
una zona en la que els vianants esdevenen l’element principal i prioritari. Alhora, afavorirà el comerç de proximitat i 
l’activitat al carrer, creant-se un indret amable i pacificat on podrem anar a les nostres botigues de sempre i on s’hi 
puguin dur a terme accions que afavoreixin l’activitat i la participació de tots i totes, dels petits al més grans.
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L’agroecologia tindrà un espai 
destacat a la Fira de Sant Isidre

La recuperació de la gestió de serveis, 
un objectiu prioritari del PAM 2015-2019
El 2017 començarem a veure els pri-
mers serveis dels quals se’n recupera-
rà la gestió. Estem parlant del servei 
de neteja d’edificis públics, a partir de 
l’1 de gener, i del complex esportiu mu-
nicipal (CEM), a partir de l’1 de juny.
Ambdós serveis s’integraran a C10 Ser-
veis i Manteniments SL, l’empresa mu-
nicipal creada aquest 2016 amb el prin-
cipal objectiu de vehicular i coordinar 
aquells serveis que, estant actualment 
externalitzats, es considera que s’en 
pot millorar no només el cost, sinó tam-
bé la gestió i la prestació del servei vers 
a la ciutadania canviant-ne la gestió.  

I aquest 2017, reforma i ampliació del CEM...
A mitjan any s’iniciarà la reforma i am-
pliació de la zona esportiva del CEM. No 
només hi haurà un canvi de gestió, sinó 
que paral·lelament, a més de reformar els 
vasos de la piscina i altres millores ne-
cessàries, s’hi incorporaran tres pistes de 
pàdel i s’ampliaran les zones d’activitats.

Can Serra / Mil·lenari
Se’n parla molt de la mobilitat al barri de 
Can Serra perquè l’Ajuntament hi està 
fent un procés participatiu per millorar 
l’entorn de les escoles i evitar el trànsit de 
pas per dins dels barris. Del procés n’es-
tan sortint moltes opinions, que poden 
contraposar, en alguns aspectes,  punts 
de vista diversos, com els de l’escola i 
famílies d’alumnes amb els de veïns o, 
fins i tot, amb alguns dels pocs comerços 
que hi ha al barri. La participació de tots 
i totes farà que l’execució de la proposta 
final sigui el més consensuada i amb el 
màxim de detall possible, amb l’objectiu 
final de pacificar el barri i els entorns es-
colars sense generar molèsties ni canvis 
dràstics. L’Ajuntament ja ha previst per al 
2017 l’enderroc de l’edifici de l’Escorxador 
que es considera un dels “taps” en el que 
ha de ser un vial perimetral de la zona.

Pressupostos 2017
En el darrer Ple de novembre es van 
aprovar els pressupost municipal per al 
2017. Enguany hi ha un augment del 5,3 
% respecte el 2016, assolint la xifra total  
de 18,1 milions d’€. 
Gairebé el 90% dels ingressos provenen 
dels impostos i taxes municipals, de les 
transferències de l’Estat, i de les subven-
cions rebudes d’Administracions supra-
municipals. 
Pel que fa a les despeses, ressaltar la 
garantirai ampliació les partides de caire 
social i de serveis a les persones. Des-
tacar també el capítol d’inversions, amb 
accions previstes com l’enderroc de l’es-
corxador, la remodelació del clavegue-
ram del carrer Barcelona, a més de seguir 
amb millores als Parcs Pinetons i Pom-
peu Fabra.

un animal no és una joguina

abans de comprar, pensa

afavoreix el comerç local i de proximitat

evita joguines sexites, discriminatòries o 

violentes

escull productes 
de baix impacte 
ambiental: fabricats 
en material reciclable, 

tria productes de qualitat, 
que no siguin d’un sol ús

per Nadal i tot l’any, un CONSUM RESPONSABLE !!!

Agroecologia
De pagès a la plaça
Després d’uns mesos de prova pilot es va 
consolidant el mercat “De pagès a plaça!” 
per potenciar la producció local i la venda 
directa.

El Consell dels Infants del curs actual  ja 
ha començat a treballar, i en la darrera 
trobada, a la qual hi van assistir l’Enric i 
l’Isa, ja es van començar a tractar alguns 
temes com la col·laboració per fer rètols 
dissuassoris contra certes actituds en les 
instal·lacions esportives quan els infants 
practiquen esport. Hem d’aconseguir 
que els llocs de pràctica esportiva esde-
vinguin espais on campanyes com “joc 
net”, o “tolerància zero” no siguin neces-
sàries per poder gaudir de l’esport, i que 
l’actitud de pares i mares sigui la correcta.

intenta reduir els embolcalls innecessaris per a reduir o evitar completament els residus

sempre que puguis, compra
productes de km. 0
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Com és el dia a dia com a regidor, Joan?
Hi ha dies i dies. Alguns són més de pla-
nificació i gerència: reunions d’Àrea, po-
nències tècniques, coordinació; d’altres 
són més orientats a govern, com els di-
jous, que hi ha Junta, reunió de Govern, 
Comissions o Plens; dies de despatxar 
amb personal tècnic o caps d’àrea, de 
fer seguiment i també de moure’s amb 
altres administracions per buscar sub-
vencions. Dies de gestió interna (la re-
gidoria d’equipaments i serveis també 
porta molts temes de pur manteniment, 
brigades, enllumenat, climatització 
d’edificis, ...). I, evidentment, molts dies 
de reunions amb veïnat, de veure les 
qüestions urbanes “in situ”, d’atendre 
queixes o demandes... En un poble com 
Cardedeu cal proximitat total i gairebé 
constant per atendre la gent, rebre opi-
nions i suggeriments, o per poder expli-
car què estem fent en primera persona.
 
Un exemple d’un dia: què estàs fent ara 
mateix?
Doncs, com que avui és dimarts (22 de 
novembre), bàsicament reunions d’àrea 
i repàs de temes amb el personal tècnic. 
I acabant de preparar el Ple del pressu-
post de 2017, segurament el més impor-
tant de l’any. 
 
I quin és el projecte que més t’agrada 
treballar en aquests moments?
Fins ara era la transformació del carrer 
Klein. A partir d’ara potser serà la Tèxtil 
Rase. O la millora dels Parcs. O la refor-
ma i municipalització del Complex Es-
portiu. O els temes d’eficiència energèti-
ca que vindran... Tot una mica, suposo. I 
aquests potser són els vistosos, però no 
oblidem que també hi ha projectes que 
no es veuen però que són cabdals, com 
la renovació de clavegueram que es va 
fer al passeig Colom i al Torrent Llibre, 
i el nou col·lector que es farà al carrer 
Barcelona aquest proper any.

De fet, sempre parles de treballar per 
projectes… oi?
Sí, sóc molt pesat en aquest sentit. Crec 
que la política local ha de deixar de ser 
una simple distribució de responsables 
sectorials, passant a regidories impul-
sores de  projectes de transformació. 
La nostra feina passa per deixar una 
administració que pugui fer de forma 
autònoma una bona gestió dels ser-

veis públics, a la vegada que les nostres 
energies les hem d’orientar a projectes 
transformadors, de canvi. En aquest sen-
tit, aquest govern va iniciar molt bé la 
legislatura fent el Pla d’Acció Municipal 
que, d’entrada, definia una quinzena de 
projectes estratègics que seran la base 
de l’acció municipal. I també en aquest 
sentit s’estan fent les Àgores o jornades 
de “Cardedeu en transformació”, que ens 
ho permeten explicar: Cardedeu en bici i 
a peu, l’aposta per l’habitatge assequible, 
producció agroecològica, comunitat igua-
litària...

 
Precisament, el “Cardedeu en bici i a peu” 
és un dels projectes que es nota que hi ha 
canvis, però també que genera queixes…
Aquests canvis poden generar queixes, 
però crec que tots i totes volem un es-
pai públic més amable i més segur. I que 
comença a estar acceptat que els carrers 
també són per viure-hi i per fer-hi comu-
nitat, no només per als vehicles. Tots els 
canvis fan por al principi, però a Carde-
deu des de que l’any 1998 es van iniciar 
els canvis a la Plaça de l’Església tot han 
estat millores. Ara ningú aniria enrere. De 
fet, el projecte del carrer Klein que ara 
s’inaugura, crec que agradarà des del pri-
mer dia perquè ofereix un espai amable 
per a tohom: comerç, fires, mercats, fes-
tes, jocs, lleure, passeig… en una de les 
zones més boniques del poble.
 
I la bici?
Els carrils bici estan orientats a la segu-
retat per a les principals escoles i equi-
paments. Va en la línia del “Cardedeu, 
poble dels infants” però serveix a tothom 
i el seu ús és molt elevat. La Diputació 
considera Cardedeu un poble model en 
aquest sentit. De fet, queden molt pocs 

metres de carril bici per fer i completar 
la xarxa, no en calen gaires més. Ara to-
carà treballar per donar més seguretat a 
les Zones 30 i per treballar com coexis-
teixen bicicletes i vianants en zones de 
vianants on la bici ha d’anar a velocitat 
lenta i respectar qui va a peu. El més fe-
ble sempre és el que s’ha de sentir més 
protegit a la via pública.
I cal seguir millorant i senyalitzant els 
Camins Escolars, en un poble educatiu 
i amb tants centres escolars com Car-
dedeu, això és prioritari, incrementant la 
seguretat i l’accessibilitat.
 
I l’Urbanisme en majúscules; el planeja-
ment?
Aquí també hi ha feina. El planejament 
urbanístic del 2006 es plantejava des 
d’un altre context econòmic. Sort que 
es va fer el nou POUM (Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal), perquè va 
arribar just per aconseguir de forma an-
ticipada els terrenys per a l’escola Can 
Manent i per a l’Institut Pla Marcell, però 
ara mateix qualsevol acció urbanística 
és difícilment viable… Això pot anar bé 
perquè evitem un creixement desmesu-
rat del municipi, com el que patíem fa 15 
anys, però a la vegada ens quedem sen-

se els avantatges d’un urbanisme més 
modern i amb més benefici públic: com 
ara més habitatge de protecció, un ús 
més racional del territori, més cessions 
municipals...
La millor notícia és que ja hem pogut 
esborrar la trama de reserva per al IV 
Cinturó que fa deu anys se’ns va obli-
gar a preveure al nord del municipi, just 
enmig de la zona agrícola. I que la Dipu-
tació ens finança un estudi per revisar 
el planejament i adequar-lo a les neces-
sitats de Cardedeu. L’estudi es farà el 
2017 i a partir d’aquí caldrà revisar allò 
que no pugui esperar: definició i opcions 

L’entrevista a: Joan Masferrer, regidor 
d’Urbanisme i d’Obres i Serveis

tardor 2016

“Les nostres energies les hem 
d’orientar a projectes transformadors“

continua

“L’urbanisme es fa, i es farà, 
amb participació”
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Teresa 
Masó 

per a les infraestructures bàsiques i les 
fòrmules de generar habitatge assequi-
ble sense impacte ambiental.
 
I tot això es fa amb participació?
Cardedeu és un poble que participa.  
Tant des dels partits polítics, que no 
deixen de ser eines de participació, 
com també a través de les entitats, as-
semblees, consells, processos… L’urba-
nisme es fa, i es farà, amb participació, 
però també les decisions que es prenen 

tardor 2016

Segueix-nos i comunica’t amb nosaltres ! 

Correu electrònic: cardedeu@esquerra.org
Web: www.esquerra.cat/cardedeu
Facebook: www.facebook.com/erc.cardedeu
Twitter: @erc_cardedeu

Edita:  Secció local  d’ERC a Cardedeu

tardor 2016

Joan Tardà, a Cardedeu parlant dels “pilars de la República” 
En motiu dels actes de l’”octubre Repu-
blicà” que organitza la secció local des 
de fa anys, Joan Tardà va ser a Carde-
deu per parlar-nos dels “pilars de la re-
pública”. 120 persones van assistir a la 
seva xerrada a la Tèxtil Rase, en la qual 
en Joan va explicar amb tot detall l’estat 
del procés i les properes passes que es 

faran des del Parlament. L’aprovació de 
les anomenades tres lleis cabdals en el 
procés (llei de protecció social, de trans-
itorietat jurídica i de la hisenda pròpia), 
el referèndum i el procés constituent, 
va explicar, determinaran el nostre fu-
tur com a estat lliure i independent.

“La República que farem”: 
construïm el país entre tots i totes 

Aquest octubre 
ens va deixar la 
Teresa. 
Ella va impulsar la 
presència d’ERC a 
Cardedeu, i a l’ajuntament, la seva gran 
tasca va ser la Participació Ciutadana: el 
seu treball constant es basava en molta 
feina de carrer, moltes reunions i contac-
tes amb les persones, sempre buscant 
experiències o pensant-ne perquè el ca-
ràcter implicat i participatiu de Cardedeu 
es veiés reflectit en l’acció municipal, com 
el Consell de la Vila o la Mostra d’Entitats.

Gràcies per tot Teresa !

al govern sempre vénen amarades de 
moltes consultes i consells amb la gent. 
Cardedeu s’implica i el govern aplica un 
projecte de canvi, però ho fa explicant i 
revisant. Tenim clar què volem fer i per-
què ho volem fer, però el com, el quan i 
el què prioritzem sempre acaba tenint 
un treball participatiu. 
Una altra cosa és que tot satisfaci a tot-
hom: això no sempre és possible i, amb 
participació o sense, a vegades un be-
nefici col·lectiu pot xocar amb un interès 

particular, i que hi hagi algú descon-
tent, però la participació també serveix 
per explicar-ho millor i que s’entengui 
el perquè de les decisions preses.
 
Acabem: ara mateix et sents…
Content. Pel projecte municipal, per 
l’equip, pel pacte de govern i per cap 
on, entre tots i totes, fem avançar Car-
dedeu. Potser voldria fer-ho més de 
pressa, però és que si no em queixo 
d’alguna cosa, no seria jo. 

El proppassat 26 d’octubre Oriol Jun-
queres va fer el primer acte de la cam-
panya “la República que farem”. Aquesta 
iniciativa té com a objectiu que, de forma 
participativa, tothom pugui manifestar 
quina República vol en el futur del nos-
tre país.  Amb aquesta finalitat, doncs, 
s’ha fet un lloc web on es puguin canalit-
zar totes les aportacions, estructurat en 
sis eixos principals: Economia i Treball, 
Ciutadania i Benestar, Cultura i Educació, 
Territori i Medi Ambient, i Política Inter-
nacional. A cadascun d’aquests apartats 
hi ha documentació que serveix de base 

per al debat. De forma paral·lela, i fins 
el març o abril  de 2017, s’organitzaran 
jornades temàtiques per presentar els 
àmbits de referència, com salut, fiscali-
tat i hisenda, administracions públiques, 
justícia, educaciò, acció social... 
Mai s’ha fet un procés participatiu tant 
important que abasta no només als mi-
litants d’Esquerra sinó també aquelles 
persones interessades i amb motivació 
per construir un nou país.

Podeu accedir a tota la informació i do-
cumentació a:
http://www.larepublicaquefarem.cat/

Tria un tema i fes la teva aportació !


