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Guanyem Cerdanyola, compartim el futur 

Les eleccions municipals del proper maig de 2019 seran un moment molt important per la 

ciutat de Cerdanyola. Des de Guanyem Cerdanyola volem rellançar i consolidar un govern 

que treballi per a la ciutat i que barri el pas als partits que defensen la repressió, duen a terme 

les retallades i són còmplices del 155. Un govern valent, a qui no li faci por governar i afrontar 

els reptes que té per davant Cerdanyola.  

Per això amb aquest programa que presentem aquí des de Guanyem Cerdanyola volem 

superar la dinàmica de blocs i centrar-nos en Cerdanyola tot definint-nos sense complexos 

com pesones marcadament republicanes, progressistes, feministes i ecologistes. Defensant 

inequívocament l’empoderament popular, els drets i les llibertats democràtiques així com el 

dret a l’autodeterminació. 

Cerdanyola ha crescut molt en població en els darrers anys. La seva proximitat a la UAB i a 

Barcelona, la seva ubicació al bell mig del creuament de la C-58 amb l’AP7 i les seves bones 

connexions de transport públic (RENFE i Ferrocarrils), l’han fet molt atractiva per a estudiants 

i gent que fuig dels alts preus de Barcelona. 

Aquestes potencialitats s’han convertit sovint en problemàtiques: increment dels preus 

d’habitatge, poca implicació en la vida social, cultural i comercial de la ciutat i en general, una 

manca d’un sentit de pertinença. Molts habitants de la nostra ciutat viuen a Cerdanyola però 

no es senten de Cerdanyola. 

Creiem que cal revertir aquesta situació. I que cal un programa de transformació social des 

de la radicalitat democràtica i capaç de resoldre els problemes i necessitats de la ciutadania. 

Per això presentem quelcom més que un programa electoral, presentem una visió per la ciutat 

per als propers anys, presentem el projecte de ciutat de Guanyem Cerdanyola estructurat en 

quatre eixos:  

● Eix 1: Una ciutat justa 

● Eix 2: Una ciutat viva 

● Eix 3: Una ciutat amable 

● Eix 4: Una ciutat equipada 

 

Així doncs Guanyem Cerdanyola, construïm el futur! 
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Eix 1: Una ciutat justa  

La justícia és un valor fonamental i transversal per garantir una vida digna a tots els ciutadans 

i ciutadanes.  

En el moment actual és més que necessari posar la justícia social com a eix vertebrador de 

les polítiques públiques. Cal corregir les desigualtats econòmiques que la crisi ha agreujat. I 

cal plantar cara a la repressió social, civil i política que estem patint.  

La justicia social no s'entén sense unes polítiques públiques de redistribució de la riquesa 

com a eina de cohesió social, indispensable per fer realitat la igualtat d’oportunitats. 

Drets Socials 

Cal que l’Ajuntament tingui una política clara de defensa dels drets de ciutadania per 

esdevenir-ne com a institució garant i actuar d’ofici en casos de vulneració de drets socials, 

civils i polítics. 

● Emergència social. Creació d’una coordinació municipal d’emergència social que es 

coordini amb la taula d’emergència social de la Generalitat. Aquesta coordinació ha 

de poder ser transparent amb els criteris i tenir una funció social i oberta. 

● Criteris socials. Aprofundir en el sistema de tarifació social basat en renda per als 
criteris de les ajudes. 

● Servei d’Atenció Domiciliària: Seguir ampliant el servei d’atenció domiciliària per tal de 
garantir una bona qualitat de vida a la gent gran i facilitant que puguin seguir vivint a 
casa seva. 

● Beques menjador. Ampliar les beques menjador per a que arribin a més infants i 
adolescents i fer el seguiment necessari per arribar a l’objectiu “cap infant sense plat 
ple a taula”. 

● Emergència habitacional. Incorporació de més pisos més d’emergència habitacional 
a Cerdanyola que completarien les necessitats actuals del municipi. 

● Desnonaments. Impulsar polítiques integrals d’habitatge per acabar amb els 
desnonaments al nostre municipi. Ajudar a les entitats que treballen amb la 
problemàtica a negociar amb els bancs L’objectiu ha de ser cap persona sense sostre. 

● Habitatge social. Treballar per a que totes les noves promocions d’habitatge continguin 
un mínim de 30% d’habitatge social. 

● Accés al lloguer. Creació d’un índex de preus del lloguer de Cerdanyola que permeti 
als habitants comparar el preu que se’ls ofereix amb el preu mitjà de la zona.  

● Accés al lloguer. Demanar a les administracions competents la regulació del preu del 
lloguer per llei. Mentrestant, marcar un preu màxim lloguer al municipi. 

● Accés al lloguer. Creació i gestió municipal d’un parc d’habitatge social que ajudi a 
regular el preu de l’habitatge de lloguer (més informació al Eix 4: Una ciutat equipada). 

● Nous models de lloguer. Estudiar i impulsar els nous models que estan sorgint via 
cooperatives de lloguer públic compartit. 
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● Pisos buits. Obligar a posar al mercat els pisos buits, si cal penalitzant-los, en especial 
els que son propietat de fons voltor o de bancs. 

● Accessibilitat. Augmentar l’accessibilitat dels habitatges per a les persones amb 
mobilitat reduïda. Cal buscar la manera d’incidir en una construcció d’habitatge més 
justa. Si cal per la via de la pressió amb la atorgació de llicències d’obres. 

● Llibertats. Vetllar per la defensa dels drets i llibertats fonamentals al nostre municipi i 
de forma solidària arreu del territori català i al món 

● Lluita contra el feixisme. Col·laborar amb els col.lectius que lluiten per erradicar el 
feixisme i la xenofòbia de Cerdanyola. Crear programes per fer front als postulats 
feixistes. 

● Pobresa energètica. Desplegar la llei 24/2015 de pobresa energètica en el que afecti 
al municipi. 

● Pobresa energètica. Desplegar un servei municipal d’assessorament energètic que 
faci pedagogia sobre el que significa la sobirania energètica i que derivi els casos de 
pobresa energètica a serveis socials. 

● Pobresa energètica. Vetllar per a que les companyies compleixin la llei i posin punts 
d’accés a la xarxa energètica en tots els habitatge de Cerdanyola, també en els 
habitatges en precari per evitar accidents donats per haver “punxat” el 
subministrament. 

Polítiques d’Igualtat i LGTBIQ+ 

● Polítiques transversals. Crear una gran àrea de drets civils (Cooperació, promoció 
salut, igualtat, intergeneracional, participació veïnal) per a promoure sinergies i 
projectes conjunts. 

● Polítiques transversals. Treballar de forma transversal per impregnar totes les 
polítiques municipals de feminisme i lluita contra la discriminació per qualsevol motiu 
i en especial per motius de gènere, orientació sexual o origen. Crear els primers 
pressupostos amb perspectiva de gènere. 

● Visualització. Aprofundir en la visualització del col·lectiu LGTBIQ+ per a normalitzar-
lo dins la societat (xerrades a escoles, actes, etc) i aplicar tolerància zero amb els qui 
discriminen. 

● Coordinació amb altres municipis. Continuar promocionant la Xarxa de municipis 
LGTBIQ+ de la que Cerdanyola n’és impulsora. 

● Servei d’Atenció Telefònic a persones LGTBIQ+. Mantenir i millorar el contracte 
d’atenció telefònica per a persones LGTBIQ+ del SAT que s’ha posat en marxa durant 
aquest mandat i assegurar-ne el seu funcionament 24h 365 dies a l’any. 

● Servei d’Atenció Telefònic a persones LGTBIQ+.Crear un conveni de col·laboració 
amb la Universitat Autònoma per a que els estudiants que visquin a Cerdanyola puguin 
usar el servei d’atenció del SAT en coordinació amb el servei que ofereix la pròpia 
UAB.  

● Pla d’igualtat a l’Ajuntament. Desenvolupar el pla intern d’igualtat per als treballadors 
de l’Ajuntament creat durant el passat mandat. 

● Servei Integral d’atenció a la diversitat(SIAD). Mantenir el SIAD i fer-lo més conegut 
entre la ciutadania. 
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● Pis conveniat. Posar en funcionament el pis conveniat en casos de violència de 
gènere. 

● Educar en la diversitat sexual. Promocionar l’educació en la diversitat sexual i en la 
igualtat de gènere als centres educatius. 

Polítiques intergeneracionals 

● Joventut i infància. Cal diferenciar el que són polítiques per a l’infància del que són 
polítiques per a la joventut. Apostem per la creació de dos línies de treball 
diferenciades per aquestes dues casuístiques. 

● Joventut. Cal que el casal de joves sigui un espai per i dels joves. Apostem per un 
model autogestionat i inclusiu de l’espai, que permeti als joves sentir-se seu l’espai i 
que sigui alhora una eina que promogui l’autoorganització. 

● Joventut. Apostar per obrir els espais municipals a les activitats del jovent. Espais com 
els centres cívics, l’ateneu o el hotel d’entitats poden ser emplaçaments ideals per a 
que els joves hi puguin desenvolupar activitats, tot rejuvenint els propis espais. 

● Joventut. Cal donar als joves més i millor orientació laboral i social. És en les primeres 
etapes de la vida laboral on s’han de decidir moltes coses amb poca informació. 
L’Ajuntament ha de tenir programes propis d’orientació per a joves. 

● Consell d’Infants i Adolescents (CIAC). Continuar impulsant el CIAC (Consell d’Infants 
i Adolescents de Cerdanyola). Impulsar la seva participació en esdeveniments del 
poble. 

● Gent gran. Potenciar la participació de la gent gran en les decisions que els afecten 
mitjançant espais i processos participatius. Seguir democratitzant les activitats 
subvencionades per l’Ajuntament (p.e. invitacions a la Feria d’Abril). 

● Espais intergeneracionals. Afavorir els espais intergeneracionals, en especial en l’ús 
intergeneracional del carrer i activitats organitzades que afavoreixin la barreja de 
generacions. 

● Espais intergeneracionals. Cerdanyola té un dèficit d’espais per a infants, joves i gent 
gran. És per això que volem crear un nou espai obert que permeti activitats 
intergeneracionals, amb sales de reunions, espais per a desar material i sales per a 
activitats. 

Serveis Socials 

Volem desestigmatitzar l’ús dels serveis socials i entendre’ls com a dret i no com a caritat. 
Cal canviar la forma d’adreçar-se a la ciutadania, des de un punt de vista passiu (recepció de 
peticions) a un forma de treballar proactiva (anar a buscar qui necessita les ajudes)  

● Serveis social proactius. Creació d’una oficina d’informació de serveis socials 
proactiva, amb una xarxa d’alertadors (persones del teixit associatiu, comercial i 
educatiu) que alertin a serveis socials en situacions complexes. 

● Projecte radar. Iniciar l’aplicació del projecte Radar. Un projecte per a la detecció de 
necessitats bàsiques de serveis socials i assignació de serveis de forma proactiva 
(sense que l’usuari hagi de dirigir-se a serveis socials).  

● Objectiu 10x10. Incrementar com a mínim un 10% el pressupost a serveis socials per 
arribar a un 10% més de la població. 
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Transparència i participació 

● Participació. Les decisions polítiques s’han de sotmetre a controls participatius. Per a 

que els procediment siguin realment participatius, cal modificar el ROM que regula els 

mecanismes, ja que s’ha demostrat que amb l’actual marc normatiu, la participació 

està molt limitada i és poc oberta. 

● Participació. Avançar cap a fer que la participació sigui el màxim de vinculant possible. 

Comprometre’ns a que un cop s’obrin processos participatius els resultats siguin 

acceptats per l’Ajuntament.  

● Participació. Empoderar i formar la població per promoure la seva involucració en els 

processos participatius. 

● Participació. Avançar cap a traslladar, al màxim del possible, les decisions més 

transcendents a la ciutadania mitjançant processos participatius. 

● Participació. Aprovar un Reglament de Participació Ciutadana on s’estructuri la relació 

entre Ajuntament i ciutadania, revisant paral·lelament el ROM, a través d’una Comissió 

que elabori un informe al Ple. 

● Consell de ciutat. Establir l’estructura organitzativa del Consell de Ciutat, màxim òrgan 

participatiu de la ciutat, i que tindrà entre les seves funcions principals establir el debat 

organitzatiu sobre el Pla Estratègic de la ciutat. 

● Participació. Promocionar l’E-PAM com a eina que ha de servir per avaluar la feina del 
govern. Cal que s’actualitzi de forma trimestral i que una vegada a l’any es presentin 
els resultats a la ciutadania. 

● Consells participatius. Elaborar un nou ROM que reguli aspectes com els consells 
participatius (de cultura, esports, joventut, etc.). Volem unificar els reglaments dels 
consells participatius i transformar-los en una eina que promogui la participació.  

● Pla estratègic de ciutat. Seguir en la línia d’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat per 
poder-lo acabar durant aquest mandat i sotmetre’l a consulta ciutadana.  

● Transparència. Aprofundir en la digitalització de tota la informació dels serveis que 
ofereix l’Ajuntament i millorar i ampliar la seu electrònica. 

● Transparència. Aprofundiment del portal de transparència de l’Ajuntament, en especial 
per que fa a la contractació, remuneració i condicions laborals dels recursos humans 
municipals 

● Transparència. Fer pública la agenda dels càrrecs electes. 

● Digitalització. Acabar la digitalització dels arxius municipals de l’Ajuntament: fotogràfic, 
sonor i històric. 

● Propietat de les dades. Iniciar una línea de pressió política territorial entorn a la 
propietat de les dades dels comptadors elèctrics que en aquest moment estan sota 
control únicament de la distribuïdora. Les dades que aporten podrien ser horàries i 
instantànies, permetent reduir el cost innecessari dels sistemes de monitoratge 
addicionals als punts de subministrament públics. 
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Educació 

● Patis oberts. Potenciar el projecte de patis oberts a les escoles de primària. 

Augmentant-ne els horaris i negociar amb la generalitat per poder-ho fer també a 

instituts. 

● Formació professional. Tot i que l’Ajuntament no en té competències, cal instar a les 

administracions competents a millorar la oferta de Formació Professional que ara 

mateix només és possible al IES Jaume Mimó. 

● Escola 360. Aprofundir en el projecte Escola 360, un projecte d’educació més enllà de 

les hores lectives. Coordinar-se amb les associacions i entitats del poble i assegurar 

que les activitats siguin obertes a tota la ciutat.  

● Camins escolars. Ampliar el projecte de camins escolars a totes les escoles i instituts 

per a facilitat les mobilitat i la seguretat dels nens i joves en els seus trasllats diaris 

entre casa i l’escola o institut. 

● Pressupostos participatius. Aprofundir en els pressupostos participatius d’educació, 
augmentant-ne la partida i aconseguint involucrar més persones en la presa de 
decisions. 

● Unitats d’escolarització compartides (UEC). Dotar de recursos les UEC, que serveixen 
per a formar aquells joves que tenen dificultats en acabar els estudis bàsics,  i trobar-
hi un espai definitiu, possiblement a can Serra. 

● Participació. Mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa, tant pel que fa a 
docents, com pel que fa a alumnes i el col·lectiu de pares i mares. 

● Relació amb les AFA’s. Donar suport a les associacions de familiars d’alumnes (AFAs) 
per defensar-les davant de les empreses, en especial pel que fa al menjador escolar. 
Facilitar un espai de coordinació d’AFAs de Cerdanyola per a poder compartir 
informació (models de gestió, possibilitats) com per a fer més força davant de les 
empreses. 

● Municipalització de les escoles bressol. Creiem que l’educació 0-3 ha de ser un servei 
públic i que no ha d’estar en mans d’empreses privades que tenen com a màxima 
prioritat el lucre. 

● Beques. Augmentar el nombre de beques menjador com a mínim un 10%. Volem que 
les beques arribin a més persones i amb més quantia. 

Salut 

Tot i que les competències municipals en sanitat són molt escasses i majoritàriament la gestió 
de l’atenció sanitària de la població depèn de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament ha 
d’exigir a administració competent les accions que calgui. 

● Plantilles dels CAPs: Pressionar a la Generalitat per a recuperar plantilles dels CAPs; 
cal complir els acords assolits després de la vaga de 2018. 

● Atenció sanitària primària. Potenciar-la com a porta d’entrada de la ciutadania al 
sistema sanitari públic 

● Sanitat pública. Defensar la titularitat i gestió pública de la sanitat. Oposar-se a la 
privatització de serveis, en especial a l’Hospital Parc Taulí. 
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● Construcció nou hospital de zona. En cas que es tiri endavant la construcció 
replantejar el nom ja que la seva tria no ha estat ni consensuada ni participada pel 
municipi. Cal esbrinar en quin estat està el projecte constructiu i vetllar per a evitar 
privatitzacions com les que s’han donat al Taulí. 

● Amiant. Treballar conjuntament un pla de lluita contra els efectes de l’amiant que es 
planteja en dues vessants.  

o Afectacions en la salut:  

▪ Creació d’un programa de detecció precoç i seguiment de l’asbestosi. 
Cal que els malalts se sentin acompanyats per l’Ajuntament com a 
malaltia derivada de la localització de la fàbrica d’Uralita a Cerdanyola 
i Ripollet.  

▪ Fer un estudi acurat de les afectacions produïdes a la ciutat per Uralita 
i personar-se com a demandant per danys i perjudicis. 

▪ Expropiació de la fàbrica d’Uralita per a crear un espai per a la ciutat, 
un espai on es tingui molt present la memòria dels afectats. 

o Afectacions en les edificacions i els residus existents: 

▪ Dotar de pressupost una partida per a la neteja del amiant de 
Cerdanyola, que comenci pels centres públics i parcs de joc i l’objectiu 
de la qual sigui tenir una Cerdanyola lliure d’amiant. 

▪ Crear una borsa d’ajuts per a desamiantar edificis privats. 

● Hàbits saludables: Promoure campanyes municipals d’hàbits saludables de salut entre 
la població: des dels CAPs, a les escoles, a les empreses, als mercats, etc 

● Salut mental: Creació d’un programa propi de lluita contra els estigmes generats de 
les malalties mentals. Cal aprendre a tractar-les com el que són, una malaltia més. 

Gestió dels serveis públics 

● Municipalitzacions Enfortir el municipalisme prioritzant la titularitat municipal i la gestió 

directa dels serveis bàsics a la ciutadania, que a més, surten més barats. 

Remunicipalitzar entre d’altres els següents serveis: 

○ Escoles bressol  

○ Neteja de dependències municipals 

○ Aigua 

● Municipalitzacions: En aquells serveis que no siguin bàsics o que, per la seva situació, 

es desaconselli la seva municipalització, promoure les clàusules socials, solidàries i 

amb perspectiva de gènere en les licitacions. 

● Drets laborals: Vetllar pels drets laborals de tots els treballadors i treballadores de 

l’esfera pública municipal, sempre amb una perspectiva de classe i fugint de les 

actituds corporativistes.  
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● Mancomunar serveis. Ampliar els serveis mancomunats amb Ripollet i Montcada, 

utilitzant la Mancomunitat ja existent.  

Polítiques econòmiques municipals 

Actualment l’Ajuntament te en una situació econòmica molt bona. Els problemes del passat, 

com el forat dels aparcaments, els quals  mantenien en risc les arques municipals han estat 

solucionats. A més, per imposició legal (llei Montoro), el superhàvit donat de la bona gestió 

del darrer mandat, no s’ha pogut destinar a les inversions que necessita la ciutat i  s’ha hagut 

d’invertir en reduir el deute municipal, fet que ha deixat l’Ajuntament amb una taxa 

d'endeutament molt baixa, de fet, hi ha més diners existents a la tresoreria que deute amb els 

bancs. 

Aquesta situació econòmica, derivada de la bona gestió, ja s’ha començat a veure a places i 

carrers, l’esforç per revertir les retallades dels mandats anteriors és un fet, ho constaten 

l’ampliació del contracte de neteja viària, el Blues anual o l’ampliació de la tarifació social.  

Tant important és en què es destinen els recursos econòmics, com d’on provenen, cal seguir 

el camí iniciat en la fiscalitat progressiva, baixant la pressió fiscal a les famílies i augmentant 

els ingressos provinents dels qui més tenen. 

En aquest sentit proposem polítiques econòmiques expansionistes, que permetin les 

inversions necessàries i l’ampliació de serveis per posar Cerdanyola al lloc que es mereix. 

Aquest proper mandat ha d’estar caracteritzat perquè la bona situació econòmica de 

l’Ajuntament arribi del tot els ciutadans i ciutadanes. 

● Pla d’inversions 2019-2023. Abans d’acabar l’any, presentar un nou pla d’inversions, 
que impacti a tots els barris de la ciutat. A aquest pla s’ha de poder destinar entre 30 
i 40 milions d’euros.  

● Fiscalitat progressiva. Mantenir l’IBI (Impost de Bens Immobles) congelat als 
habitatges, al petit comerç i a la petita i mitjana empresa, alhora que augmentar-lo per 
a les grans finques no residencials. 

● Fiscalitat progressiva. Seguir ampliant els llindars de renda per accedir als “Ajuts a les 
famílies” per fer front als tributs municipals. 

● Fiscalitat progressiva: Augmentar l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)  a aquelles 
empreses que facturen més d’1 milió d’euros anuals. 

● Pressupostos. Fer els pressupostos anuals de l’Ajuntament centrats cada any en una 
línia social diferent (igualtat, accessibilitat, etc.) que impregni totes les accions d’aquell 
pressupost i que generi històric, per a anar construint pressupostos més transversals 
i més justos cada any. Cal tenir una perspectiva de pressupostos a llarg termini, més 
enllà dels pressupostos municipals anuals. 

● Deute amagat. Treure a la llum el deute amagat que suposen els contractes de 
concessions administratives, sovint amb empreses de l’IBEX. 

● Ordenances municipals verdes i socials. Avançar cap a teixir un conjunt de 
ordenances municipals que tinguin en el focus la perspectiva medioambiental i de 
gènere. 
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● Taxa de Residus. No és just que tothom pagui el mateix. Cal fer-la progressiva segons 
el valor cadastral de la vivenda. Alhora estudiar les opcions que permet el pagament 
per generació, que forçosament haurà d’anar vinculat a un canvi de model de recollida 
de residus. 

● Eficiència energètica. Bonificar els impostos de l’IBI i de construccions i obres en els 

casos d’edificacions sostenibles energèticament. 

● Lleis intervencionistes. Seguir denunciant les normatives estatals de control financer 
dels ajuntaments, impulsades per acontentar la Troika, que limiten el nivell de despesa 
dels ajuntaments. Com ja s’ha fet en aquest darrer mandat, si cal s’incompliran per 
poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

● Tarifació social. Seguir ampliant la tarifació social, un cop analitzat l’impacte de la 
darrera ampliació. 

Polítiques interculturals i d'immigració 

Cerdanyola ha de ser una ciutat intercultural i amable amb la immigració, especialment de 

les persones refugiades 

● Ciutat d’acollida. Seguir formant part de la xarxa “Ciutats d’acollida” per a refugiats. 

● Padró. Actualització dels tràmits municipals d’empadronament segons Resolució al 
BOE de l’INE 16 Març 2015 i la moció aprovada per l’Ajuntament al juliol de 2018. 

● Padró. Publicar i fer accessible el protocol d’empadronament. 

● Padró. Agilitzar i racionalitzar el padró sense acreditació documental de l’habitatge 
(visita de la policia local). 

● Padró. Agilitzar el padró sense domicili fix. 

● Documentació. acceptació de documents més enllà de pass/NIE. 

● Pla d’acollida. Impulsar i reactivar el pla d’acollida provinent de la llei d’acollida de la 
Generalitat i entès com a Xarxa. 

○ Impulsar la participació i coordinació amb les entitats en el pla d’acollida. 

○ Posar els recursos socio-formatius necessaris per a la inclusió de les persones 
migrants a Cerdanyola 

○ Divulgar la interculturalitat, fent a la ciutadania de Cerdanyola partícip de les 
demés cultures amb les que conviuen. Per exemple, fer partícip a la població 
de les festes organitzades per col·lectius de persones migrants a Cerdanyola 

● Punt d’informació. Creació d’un punt d’informació a persones migrants. 

● Servei de Traduccions. Crear un servei de traduccions obert al Arab, Urdú i Xinés  

● Biblioteques. Dotar les biblioteques públiques de llibres de tot tipus (història, ficció, 
infantil, costums i tradicions de cada comunitat) en àrab, urdú i xinés. 
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Eix 2: Una ciutat viva 

Cerdanyola és una ciutat amb un ampli teixit associatiu, comercial i empresarial. Un teixit que 

fa viva la ciutat i que ens permet desenvolupar-hi projectes personals, col·lectius i 

professionals. Aquest teixit és cabdal per a enfortir la relació entre veïns i veïnes i per a 

potenciar les seves activitats de compromís social i cultural, i el lleure. 

A la vegada, Cerdanyola és una ciutat estretament vinculada a les activitats i entitats del seu 

entorn. I profundament compromesa amb les llibertats i amb els drets civils i polítics de 

Catalunya.  

Guanyem Cerdanyola ens comprometem a impulsar el teixit de la ciutat des del govern 

municipal, i a seguir ser -encara més- persones vinculades i compromeses amb l’entorn i amb 

el país. 

Cultura 

La cultura ens fa créixer com a persones i l’accés a la cultura s’ha d’entendre com un dret 

universal. Cerdanyola és una ciutat molt activa culturalment, sovint molt més del que les 

instal·lacions ho permeten. Ens comprometem a millorar els equipaments existents, 

implementant el seu ús polivalent i aprofundint en el treball en xarxa per donar resposta a les 

demandes de la ciutat i posar l'enfoc a cobrir les mancances detectades. 

Ampliarem els equipaments culturals per dotar a la ciutat de més sales per reunions i 

conferències, espais d'exposició i sales de concert. A més, refarem la normativa d'ús dels 

espais municipals per a facilitar-hi l'accés i que els equipaments municipals es posin al servei 

de l'activitat cultural i associativa de la ciutat. Finalment, ordenarem el sistema de subvencions 

per a que sigui més fàcil per a les entitats demanar-les (reduint la burocràcia) i alhora reverteixi 

més i millor en la ciutat.  

Les següents propostes defineixen les principals polítiques que durem a terme en l’àmbit de 

la cultura: 

● Equipaments. Desenvolupar nous equipaments culturals, entre els quals una nau 
d’assajos i concerts i un hotel d’entitats (veure secció “Ciutat Equipada”). En aquests 
equipaments es prioritzarà la cogestió amb entitats i col·lectius i s’incentivarà el treball 
en xarxa entre ells. 

● Equipaments. Reobrir el Museu d’Història Local de Cerdanyola. 

● Equipaments. Donar compliment al pla de biblioteques de la Diputació de Barcelona 
desenvolupant biblioteques de barri (veure secció “Ciutat Equipada”). Aquestes 
biblioteques compliran a més amb el propòsit de ser espais de referència per al veïnat 
i punts de trobada, i contindran sales d’estudi. 

● Equipaments. Crear o habilitar una nova sala polivalent per a tot tipus d’actes i amb 
una capacitat per a aproximadament 150 o 200 persones. D’aquesta manera es 
cobrirà la necessitat de tenir espai amb capacitat intermitja en comparació amb d’altres 
espais de la ciutat. 

● Equipaments. Habilitar nous espais per a exposicions en espais com ara centres 
cívics, Ca’n Altimira, les noves biblioteques de barri i/o en dependències municipals. 
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● Entitats. Millorar el sistema de subvencions i dotar de més flexibilitat els convenis 
actuals amb les entitats per a garantir que puguin prioritzar els esforços cap a 
projectes que tinguin impacte a la ciutat, i reduir aquells esforços que han de destinar 
a aspectes burocràtics. 

● Entitats. Impulsar el Consell de cultura i les seves comissions com un espai on totes 
les entitats i associacions puguin treballar en xarxa. 

● Entitats. Fomentar el treball de les entitats culturals amb els joves que van a l’institut 
per tal d’incentivar la participació d’aquests joves a la vida associativa de la ciutat. 

● Patrimoni. El patrimoni de la ciutat ha de ser més reconegut i identificat per reforçar el 
concepte d'identitat i pertinença a la ciutat. Des de l'ajuntament caldrà impulsar el 
catàleg patrimonial i la seva senyalització i correcta descripció.  

● Patrimoni. Col.laborar intensament amb aquells grups i entitats que desenvolupen 
tasques de recerca i suport en l’àmbit del patrimoni històric i cultural, com és el cas 
del GREC o dels Amics del MAC, entre d’altres. 

● Participació. Aprofundir en la vessant participativa de les dues festes majors 
incentivant la participació de més veins i veines en les comissions que les organitzen. 

● Esdeveniments. Mantenir les celebracions anuals del Festival Internacional de Blues 
de Cerdanyola per convertir-lo altre cop en referent del Blues a nivell internacional. 

● Activitats. Donar suport a iniciatives que reivindiquin el caràcter crític, innovador i 
independent de la cultura i de l’art. 

● Activitats. Potenciar les activitats culturals i artístiques als diferents barris, afavorint la 
descentralització amb actes de petit format que es puguin dur a terme a la via pública. 

● Activitats. Establir una relació entre l’agenda cultural de Cerdanyola i les agendes 
culturals  de Ripollet i la UAB. 

● Activitats. Incentivar i difondre les activitats que potenciïn la cultura científica i 
tecnològica a Cerdanyola. 

● Activitats. Incentivar i difondre les activitats que potenciïn la cultura cinematogràfica a 
Cerdanyola. 

Esports 

L’activitat esportiva i les entitats que la promouen són essencials per a tenir una ciutat viva i 

sana. De fet, la gran quantitat d’esportistes que hi ha a la ciutat i la diversitat i fortalesa 

d’entitats que hi trobem fa que les polítiques esportives mereixin una atenció especial. A 

Guanyem Cerdanyola som conscients que cal millorar els equipaments esportius i construir-

ne de nous, així com potenciar el màxim les entitats esportives de la ciutat. En aquest sentit, 

aquestes són les nostres propostes: 

● Equipaments. Fer noves instal·lacions esportives que incloguin un viver d’entitats 

esportives (nau “Mafinsa”) i un nou pavelló al Riu Sec (veure la secció “Ciutat 

Equipada” per a més detalls sobre cada equipament). 

● Equipaments. Ampliar el PEM Guiera (segona fase) millorar el ZEM Montflorit, i Can 
Xarau (veure la secció “Ciutat Equipada” per a més detalls sobre cada equipament). 
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● Igualtat. Promoure la pràctica esportiva femenina en totes les disciplines i treballar per 
a eliminar els prejudicis de gènere. 

● Igualtat. Fomentar la diversitat en l'esport reforçant els esports minoritaris. 

● Entitats. Continuar creant xarxa entre associacions de familiars d’alumnes (AFAs) i 
entitats esportives per a seguir potenciant l’esport escolar i de base per a infants i 
joves. Volem que l’educació i l’esport vagin de la mà al llarg de la vida. 

● Entitats. Millorar el sistema de subvencions i dotar de més flexibilitat els convenis 
actuals amb les entitats per a garantir que puguin prioritzar els esforços cap a 
projectes que tinguin impacte a la ciutat, i reduir aquells esforços que han de destinar 
a aspectes burocràtics. 

● Entitats. Potenciar el treball en xarxa entre les diferents entitats esportives. 

● Entitats. Reformular el criteri de subvencions a les entitats esportives per a que sigui 
més equitatiu i just. 

● Barris. Potenciar l’esport als barris, amb èmfasi especialment en la gent gran, per a 
que puguin fer esport en espais habilitats als centres cívics. 

● Espais. Crear gimnàs de carrer per tal que tothom pugui gaudir de l'esport a l'aire lliure: 
es tracta d’espais destinats a l’exercici que es poden ubicar a diferents punts de la 
ciutat. 

Comerç 

A Cerdanyola tenim un teixit comercial potent que dóna vida a la ciutat i a tots els veïns i 

veïnes que gaudim dels serveis que ens ofereix. D’altra banda, és importantíssim destacar el 

comerç com a motor econòmic i com a activitat que garanteix una vida professional digna a 

moltes persones del nostre municipi. Els i les comerciants viuen i treballen a Cerdanyola i 

coneixen a fons les necessitats de la ciutat en general i del sector en particular. El nostre 

compromís amb el comerç és doble: volem potenciar-lo i volem escoltar-lo. Aquestes són les 

propostes de Guanyem Cerdanyola per al comerç de la ciutat: 

● Comerç local. Potenciar el comerç local millorant els eixos comercials i creant-ne de 

nous si s’escau. Posar-lo per davant de les grans superfícies comercials, que 

perjudiquen el teixit de comerç a la ciutat. 

● Comerç local. Potenciar els mercats municipals i apropar-los a la gent jove. Els 

promourem com a eines de consum proper i de barri. 

● Comerç local. Obrir la porta a l’ampliació dels horaris dels mercats municipals, sempre 

d’acord amb l’opinió i les possibilitats de les persones que hi treballen. 

● Comerç local. Continuar la millora dels mercats de Serraparera i Fontetes: 

○ Avançar cap a percentatges d’ocupació del mercat de més del 90% de parades 
obertes.  

○ Millorar l’enllumenat del mercat de Serraparera.  

○ Soterrar els contenidors al mercat de Serraparera. 
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○ Promoure l’aparcament rotatiu als pàrkings propers al Mercat de Fontetes i 
estudiar la possibilitat d’un aparcament soterrat.  

● Comerç local. Aprofitar l’espai creat al mercat de fontetes per a la instal·lació d’una 
escola de cuina de qualitat, que consumeixi productes del propi mercat. 

● Comerç local. Potenciar la informació sobre el comerç local als mitjans de 

comunicació, més enllà de la publicitat. 

● Comerç local. Potencial els productes fets a Cerdanyola i promoure l’intercanvi entre 

productors i comerços locals. 

● Proximitat. Promoure i potenciar les fires temàtiques de comerç al carrer, i potenciar 

el comerç de proximitat, el producte local, i el consum de km0 (p.ex., fira del vi, mercat 

ecològic, mercat d’objectes de segona mà, etc…). En aquest sentit, procurarem la 

instal·lació d’una pèrgola on es puguin fer aquestes activitats a l’aire lliure sota cobert. 

● Cooperativisme. Potenciar les cooperatives de consum amb assessorament 

municipal. 

● Participació. Crear un procés de participació per valorar quina estètica vol la ciutat en 

materia de comerç. 

● Participació. Crear el projecte “Comerços amics”, on els comerços adherits seran 

punts de recollida de necessitats i opinions en relació al comerç local. 

● Espai públic. Promoure un acord per a l’espai públic que permeti la coexistència dels 

espais per a terrasses amb l’espai necessari per a les persones vianants, 

especialment per a aquelles amb diversitat funcional. 

● Espai públic. Fer de l’Avinguda Catalunya un eix exclusiu per a vianants durant el cap 

de setmana, dinamitzant així el comerç d’aquest eix. 

Empresa 

Apostem per l’economia circular i cooperativa, on les persones treballadores són alhora 

propietàries del seu propi negoci. D’altra banda, considerem que Cerdanyola té un gran 

potencial per al R+D+I i que, a la vegada, ha de millorar la seva activitat activitat econòmica 

amb la creació de noves empreses i amb l’atracció d’altres. Les següents propostes van en 

la línia, doncs, de potenciar aquests tres àmbits: cooperativisme, R+D+I, i industrialització: 

● Empreses locals. Afavorir les empreses locals. Sobretot aquelles que tinguin un 
caràcter social, com ara les cooperatives. Cal que aquestes empreses es trobin en 
sectors d'activitat la producció dels quals sigui important per a la ciutat. 

● Cooperativisme. Incentivar que a Cerdanyola es formi una xarxa d’economia solidària 
fomentant que hi hagi cooperatives de crèdit i xarxes d’intercanvi de béns i serveis. 
L'Ajuntament ha de facilitar-ho prestant informació i assessorament. 

● Cooperativisme. Promoure la instal·lació de cooperatives agrícoles a Collserola. 

● Cooperativisme. Donar suport al cooperativisme i promoure aquest tipus 
d’emprenedoria. Crear el segell Vallès COOPccidental conjuntament amb altres 
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municipis del Vallès Occidental i donar aquest segell tant a les cooperatives i als seus 
productes com a les gestories que informen sobre cooperativisme. 

● Empresa i sostenibilitat. Estudiar la creació d’una empresa municipal de producció 
agrària ecològica en l’àmbit urbà, caracteritzada per la producció de qualitat i enfocada 
a la distribució de proximitat.  

● Empresa i sostenibilitat. Incentivar la creació d’empreses basades en el reciclatge, la 
recuperació, la reparació i la reutilització. Sempre que sigui possible l'Ajuntament ha 
de col·laborar amb aquestes amb l'objectiu de millorar la política de reducció de 
residus. 

● Empresa i sostenibilitat. Fomentar projectes d'agricultura ecològica a la ciutat com a 
model productiu sostenible econòmicament i mediambiental. 

● R+D+I: recerca, desenvolupament i innovació són tres valors a desenvolupar i 
potenciar en el teixit empresarial de Cerdanyola. Aprofitar la UAB com a pol R+D+I 
per a establir sinergies que reverteixin positivament en el nostre municipi. 

● Creació d’empreses. promoure un viver d’empreses i incentivar la col·laboració entre 
els emprenedors, l’administració, i els agents econòmics de la ciutat. 

● Atracció d’empreses. Atraure empreses per a que vinguin a la ciutat, apostant si és 
necessari per a la bonificació en cas que compleixin amb criteris de sostenibilitat i 
d’equilibri de gènere, que es comprometin amb la reducció de l’atur a la ciutat, i/o que 
realitzin part de la seva activitat amb autogeneració energètica. 

● Polizur. Cercar lideratge econòmic per a revitalitzar aquest espai de polígons 
industrials. 

● Polizur. Tant al Polizur com a la resta de polígons cal impulsar millores en l’espai 
públic, les connexions de transport públic i les xarxes. Veure secció “Polígons 
industrials” a l’apartat 3 (Ciutat Amable). 

● Parc tecnològic. Crear sinergies amb el parc tecnològic que permetin aprofundir les 
relacions entre Cerdanyola i el Parc. Cal que les empreses del Parc veigin en 
Cerdanyola un bon lloc per trobar personal capacitat. Crear programes formatius 
específics que permetin generar professionals que puguin desprès ser contractats per 
les empreses del Parc. 

 

Ocupació i formació 

Cerdanyola és una ciutat amb una de les taxes d’atur més baixes de Catalunya. La tasca feta 
des de l’Ajuntament afavoreix aquesta estadística ja que, a la vegada, som de les ciutats que 
proporciona més ajuts socials i que du a terme més plans d’ocupació. Des de Guanyem 
Cerdanyola defensem que les polítiques d’ocupació han de seguir sent, per tant, un dels pals 
de paller de la política municipal. Alhora, aquestes polítiques han de ser complementades 
amb la incentivació d’una formació professional de qualitat que proporcioni als i les joves una 
millor sortida a l’entorn laboral: 

● Ocupació. Crear una coordinació estable per als plans d’ocupació que s’encarregui 
del correcte traspàs de la feina feta pels diversos agents cívics.  
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● Ocupació. Crear programes d’ocupació propis a part d’aquells que es basen en 
subvencions de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) o de la Generalitat de 
Catalunya.  

● Ocupació. Millorar el Servei municipal d’ocupació amb una nova oferta formativa i 
noves instal·lacions. Fer una auditoria per a conèixer l’efectivitat  del servei (almenys 
en els últims cinc anys). 

● Ocupació. Aprofundir en les polítiques de promoció econòmica destinades a la lluita 
contra l’atur per apropar-nos a la plena ocupació. 

● Ocupació. Fer difusió activa de la borsa de treball. 

● Ocupació. Potenciar el suport als i les joves per a ajudar-los a trobar feina, per tal de 
contribuir a combatre l’atur juvenil. 

● Ocupació. Potenciar la contractació d’estudiants en pràctiques remunerades de la 
UAB. 

● Formació i ocupació. Potenciar la formació d’agents cívics i ampliació la contractació. 

● Formació. Dotar la ciutat d’una oferta pública formativa i gratuïta, basada en les 
motivacions de veïns i veïnes, creant una universitat local d’ampli abast. 

● Formació laboral continua. Vetllar i potenciar que tant les empreses privades com els 
ens públics presents a Cerdanyola tinguin plans de formació contínua pels seus 
treballadors i treballadores, afavorint així l’ocupació de qualitat i la millora professional 
dels treballadors i treballadores 

 

Turisme 

Cerdanyola és una ciutat amb un conjunt de patrimoni de gran interès, una activitat cultural 

potent, i una història rica. A més, disposem d’un entorn natural privilegiat que atrau moltes 

persones al nostre terme municipal. Tot això són motius de sobres per voler incentivar el 

turisme a la ciutat. Aquestes són les propostes de Guanyem en matèria de turisme: 

● Turisme cultural. Potenciar el turisme cultural de la ciutat, augmentant la difusió dels 
esdeveniments de més rellevància, com per exemple el Festival de Blues, el FIT, el 
Festival Internacional de Dances o les Festes Majors del Roser de Maig i de Tardor. 

● Turisme a la natura. Potenciar el turisme ecològic augmentant la difusió dels camins 
per a passeig i bicicletes de Collserola, del valor ecològic i paisatgístic del paratge de 
Can Catà (i dels seus horaris d’obertura), el centre d’interpretació natural de Can Coll 
i del Camí Verd a Bellaterra. 

● Atracció del turisme. Crear packs de turisme de Cerdanyola que incloguin informació 
i descomptes sobre els Museus de la ciutat, sobre Collserola, sobre el patrimoni 
arquitectònic de Cerdanyola, sobre els comerços i restaurants, i sobre el sector hoteler 
de la ciutat. 

● Turisme. Potenciar el treball en xarxa entre els museus existents i el patrimoni artístic. 
Cal interrelacionar-los entre ells per a que els visitants tinguin una visió completa de 
la ciutat. 
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Comunicació 

Els mitjans de comunicació municipals tenen un paper fonamental en explicar el que passa a 

la ciutat. A la vegada, la comunicació institucional també té un paper clau en difondre l’activitat 

que es fa des de l’Ajuntament i des del teixit associatiu. Volem dotar Cerdanyola d'un model 

comunicatiu municipal basat en la qualitat dels seus serveis, i que promogui, entre d’altres, la 

difusió de les activitats que organitza el teixit associatiu, cultural i esportiu de la ciutat. Des de 

Guanyem Cerdanyola assumim aquest compromís amb les següents propostes: 

● Informació. Prioritzar la informació cultural, esportiva i social als mitjans de 

comunicació municipals per tal de promocionar les activitats de les entitats i els 

programes de cultura.  

● Informació. Facilitar a les entitats espais digitals i físics on puguin difondre la seva 

activitat. 

● Informació. Informar setmanalment, a través dels mitjans de comunicació locals, de 

temes prioritaris com ara la transparència i bon govern, les beques i ajuts, o la gestió 

dels residus, entre molts d’altres. 

● Mitjans. Actualitzar Cerdanyola Ràdio per seguir posant-la al dia en ple segle XXI, amb 
especial èmfasi en la retransmissió en directe per internet (streaming).  

● Mitjans. Continuar repartint el Riu Sec a totes les cases. 

● Qualitat. La comunicació institucional serà proactiva, de manera que millorarem la 
capacitat de l’Ajuntament per a connectar amb els veins i veines i explicar-los les 
polítiques o actuacions que es duen a terme, així com l’oferta d’activitats i serveis de 
la ciutat. 

● Qualitat. Crear mecanismes que garanteixin que les tasques periodístiques 
professionals per part dels treballadors i treballadores del món comunicatiu municipal 
s’exerceixen sense cap intervenció política que en qüestioni la imparcialitat. 

● Qualitat. Cercar noves formes de comunicar que arribin de manera més fàcil a tothom. 

● Programari lliure. Potenciar l’ús del programari lliure a l’Ajuntament. 

● Copyleft. Potenciar el coneixement lliure i el copyleft. 

● Internet. Treballar per augmentar les zones de wifi lliure al municipi, especialment en 
els equipaments municipals. 

● Fractura digital. Treballar per a l’eradicació de la fractura digital a Cerdanyola. 

Funcionament de l’administració municipal 

En aquest darrer mandat s’ha millorat substantivament el funcionament de l’administració 

municipal. Malauradament, els dèficits acumulats en anys anteriors i la pròpia dinàmica d’una 

institució tan gran (prop de 500 treballadors i treballadores) encara situen l’administració 

municipal de Cerdanyola com una institució que li costa donar resposta ràpida a diverses 

situacions que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola. 
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A més a més, a Cerdanyola ens trobem amb una profunda anomalia democràtica quan les 

persones habilitades per l’estat espanyol volen sistemàticament imposar internament una 

línea tecnòcrata que pretén bloquejar les polítiques transformadores. 

Guanyem Cerdanyola treballarem per a resoldre aquests problemes i per a impulsar i millorar 

el correcte funcionament de l’Ajuntament mitjançant aquestes propostes: 

● Avaluació dels llocs de treball. Acabar l’avaluació completa dels llocs de treball que 

posi ordre a situacions irregulars provocades per les múltiples designacions a dit que 

es van produir en etapes anteriors. També acabar amb les irregularitats detectades 

en algunes posicions que estan valorades molt per sota de les responsabilitats 

realment exercides. 

● Plans interns. Avançar i acabar la feina iniciada de negociació i plasmació dels 

documents que estableixen el pla de carrera, el pla contra l’assetjament a la feina i el 

pla de riscos laborals. 

● Ubicació serveis. L’actual edifici de l’Ajuntament ha quedat petit. Valorar la possibilitat 

de cercar un altre edifici on poder reubicar algunes de les dependències i guanyar en 

espai i eficiència, alliberant així alguns espais existents per atendre les necessitats de 

les entitats. 

● Funcionament. Aprofundir en la separació entre les tasques polítiques i les tasques 

tècniques per a un correcte repartiment de funcions.  

● Funcionament. Impulsar un bon cos de persones inspectores per a fer un millor control 

dels contractes, atorgament i seguiment de llicències d’activitats, llicències d’obres i 

situació de la via pública. 

● Obertura de l’administració. Treballar per una administració més oberta als veïns i 

veïnes de la ciutat. 

● Obertura de l’administració. Partint de l’organització de la ciutat en base a districtes, 

establir equipaments de referència per a cadascun d’ells, de manera que puguem 

apropar l’administració a les persones. 

● Ús del català. Assumir els 10 compromisos electorals de la plataforma per la llengua: 

○ La política lingüística serà transversal dins l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 

○ L’Ajuntament de Cerdanyola parlarà i escriurà en català sense excepcions 

basades en prejudicis lingüístics per a determinats col·lectius. 

○ La gent que viu a Cerdanyola del Vallès tindrà, com a mínim, l’opció de fer en 

català les diferents activitats formatives i de lleure. 

○ L’Ajuntament de Cerdanyola farà ús de les seves competències en regulació 

de la publicitat al carrer i inspecció per afavorir un paisatge lingüístic que 

inclogui el català. 

○ La política de compres premiarà l’ús del català al món empresarial 
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○ La qualitat lingüística dels serveis de l’Ajuntament de Cerdanyola no es veurà 

afectada pel fet que siguin prestats per empreses externes. 

○ L’Ajuntament de Cerdanyola serà un referent en l’ús normal del català sense 

excepcions en cap àmbit d’actuació de govern. 

○ Les institucions de l’Administració local optaran pel cinema en català i el 

promouran. 

○ La concessió de subvencions, la programació cultural i la contractació de 

subscripcions de mitjans tindran la llengua com a criteri. 

○ El català serà la llengua d’integració i d’igualtat d’oportunitats en les polítiques 

d’arrelament, socials i educatives. 

Relacions amb la ciutadania 

Malgrat les millores impulsades en aquest sentit, cal seguir aprofundint en un contacte més 
directe entre l’Ajuntament i els veïns/es, especialment en relació a l’eficiència de l’OAC 
(Oficina d’Atenció Ciutadana) i dels portals electrònics: 

● Seu electrònica: seguir aprofundint en el desenvolupament de la seu electrònica. 

● OAC: agilitzar els tràmits que es fan a través de l’OAC i reduir els temps de resposta. 

● OAC: ampliar els horaris d’atenció a la ciutadania. 

● Retorn d’informació: procurar un retorn constant de la informació a l’usuari mitjançant 
un sistema de seguiment. 

● Tràmits. Facilitar els tràmits que ciutadans, associacions i entitats fan amb 
l’Ajuntament. 

Relacions amb l’entorn i el país 

Durant el mandat de Compromís per Cerdanyola, la ciutat s’ha situat en el lideratge de 

diversos àmbits en relació amb el seu entorn: és una de les ciutats fundadores de la xarxa 

LGTBI, està liderant, conjuntament amb altres ciutats, la municipalització de l'aigua, i ha posat 

fi a les pràctiques de subordinació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona dels anteriors governs. 

Malgrat això, cal que Cerdanyola agafi més rellevància per a conformar una imatge de ciutat 

de la que els seus ciutadans i ciutadanes se’n sentin orgullosos i orgulloses. 

De manera molt destacada, Cerdanyola ha participat en la defensa dels drets civils i polítics 

del país. L’alcalde ha impulsat la realització del referèndum de l’1 d’Octubre a la ciutat i el 

govern actual manté un compromís ineludible amb el dret a l’autodeterminació, amb la llibertat 

dels presos polítics i les preses polítiques, i amb el retorn dels exiliats i exiliades.  

En aquests sentits des de Guanyem apostem per prendre el lideratge en els àmbits socials, 

l’ecologia, els drets civils i la gestió pública, i per aprofundir en l’exercici del dret a 

l’autodeterminació: 

● Igualtat. Seguir impulsant la xarxa de municipis LGTBIQ+. 

● Gestió pública. Liderar la xarxa de municipis per la gestió pública i la remunicipalització 
dels serveis. 
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● Asbestosi. Liderar, conjuntament amb Ripollet, la lluita contra l’asbestosi, i la 
conscienciació i el suport als afectats i afectades per l’amiant. 

● Catalunya. Seguir formant part de l’AMI (Associació de Municipis per la 
Independència) per a denunciar la repressió dels drets fonamentals que exerceix 
l’estat espanyol i per a seguir exercint el dret a l’autodeterminació.  

● Organismes. Avaluarem els organismes dels quals Cerdanyola forma part, mantenint-
nos en aquells que facin accions coherents amb els nostres compromisos i deixant 
aquells que no (o bé aquells que no resultin útils per a la vida dels cerdanyolencs i 
cerdanyolenques). 

● Altres municipis. Impulsar la mancomunitat de Cerdanyola, Ripollet i Montcada per 
defensar conjuntament les necessitats del territori davant de la Generalitat i del govern 
d’Espanya. 

● Altres municipis. Promoure l’agermanament amb Zarautz (País Basc). 

Universitat Autònoma de Barcelona 

La UAB és un equipament integral de Cerdanyola del Vallès que molt de temps ha viscut 

d’esquena, i de vegades contra el municipi. 

● Nou conveni. Impulsar un nou conveni amb la UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona). Un conveni no basat en la subordinació sinó que serveixi per generar 
sinèrgies entre les dues institucions.  

● Cultura científica. Impulsar polítiques de foment de la cultura científica, per exemple 
promovent exposicions i activitats al voltant de la ciència. 

● Cerdanyola ciutat universitària. Potenciar Cerdanyola com a ciutat universitària,  
afavorint l’estada d’estudiants dins de la ciutat i la transferència de coneixement. Això 
es pot aconseguir mitjançant activitats formatives amb participació dels estudiants, 
convenis de pràctiques, etc.  

● Cerdanyola ciutat universitària. Cal també fer Cerdanyola atractiva per a que els 
estudiants hi facin vida. Definir un model d’oci nocturn que fugi de la concentració en 
polígons industrials però que sigui respectuós amb els veïns. 

● Cerdanyola ciutat universitària. Intentar portar algun equipament de la UAB dins el 
terme municipal, amb la intenció d’estrènyer vincles.  

 

Bellaterra 

Bellaterra té una singularitat pròpia dins del municipi i té una institució pròpia. Cal que entre 

les dues institucions hi hagi bona sintonia i un treball en comú. 

● Nou conveni. Acabar de consensuar un conveni amb la EMD Bellaterra i posar-lo en 
funcionament. Aquest conveni ha de sortir fruit del consens que s’ha anat treballant 
durant aquests 4 anys conjuntament amb la Direcció General d'Administració Local. 

Animals 

● Cens. Implantar mesures per a fomentar el cens d'animals domèstics municipals que 
actualment no està actualitzat. 
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● Cens. Promoure campanyes conjuntament amb els veterinaris per fomentar l’ús i 
l’actualització del chip.  

● Control. Esterilització de les poblacions de gats i gossos. 

● Control. Mediació amb els propietaris d’animals domèstics sorollosos 

● Acolliment. Promocionar l'acolliment d'animals des de l'ajuntament. 

● Espais. Neteja habitual i manteniment dels pipi-cans existents i promoció de nous pipi-
cans i corre-cans al municipi. 

 

Eix 3: Una ciutat amable 

Cerdanyola ha de ser per a les persones que hi viuen. Hem de fer una ciutat amable, que 

disposi d’eixos per a vianants, d’espais nets i de carrers endreçats.  

A Cerdanyola això es tradueix en millorar els espais de cada barri, fent places més obertes i 

més ben equipades per al joc dels nens i nenes, eliminant obstacles dels carrers que dificultin 

el pas de persones grans o de persones amb diversitat funcional. També implica posar 

especial atenció a millorar les zones verdes i ampliar-les on sigui possible. A la vegada, els 

diferents barris han d’evolucionar amb projectes que en transformin els carrers en espais més 

dedicats a les persones i menys enfocats als cotxes, i això ha de ser complementari amb 

oferir solucions a l’aparcament en diferents espais. D’altra banda, la ciutat ha de definir 

clarament uns eixos on es centri la seva vida més activa: l’entorn del Riu Sec, l’Avinguda 

Catalunya, i el carrer Sant Ramon en són possiblement els exemples més rellevants. 

Finalment, cal parar atenció a la millora del transport públic, a la reducció de residus, a la 

seguretat, i al desenvolupament de polítiques que afavoreixin la sostenibilitat i les energies 

renovables. 

Urbanisme i espai públic 

El manteniment dels espais de la ciutat i la millora de carrers i mobiliari, els serveis de neteja 

i de parcs i jardins, i les places d’aparcament, són possiblement els problemes que més ens 

traslladen els veïns i veïnes de la ciutat. Paral·lelament, cal pensar com volem la ciutat del 

present i del futur, és a dir, quins projectes cal desenvolupar per a que l’entramat de carrers i 

espais de la ciutat guanyi en coherència, disposant d’una connexió adequada entre els 

diferents barris, els diferents espais, i els equipaments que s’hi troben. Això requereix d’una 

planificació urbanística adequada dels diferents eixos de la ciutat. Aquestes són les nostres 

propostes sobre urbanisme i espai públic: 

Actuacions generals a l’espai públic 

● Delimitació territorial. Aplicar els resultats del estudi de delimitació de barris/districtes 

(ja treballat per planificació estratègica) i fer anàlisi i planificació a partir dels indicadors 

socioeconòmics per barris/districtes. Definir la ciutat en grans Districtes i cercar la seva 

aprovació amb un intens debat popular previ. 



GUANYEM  CERDANYOLA      PROGRAMA  ELECTORAL 2019-2023 

24 

● Espais amables. Desenvolupar projectes d’urbanització que generin espais amables 

per als veïns i veïnes (voreres amples, zones verdes…) en diferents barris, actualment 

amb prioritat a Canaletes, Fontetes, i Serraparera. 

● Carrers. Realitzar un contracte marc de manteniment del paviment, de l’asfaltat i de 

les voreres, que permeti actuar de manera molt més àgil en l’execució d’actuacions. 

Això evitaria haver de desenvolupar un projecte específic per a cada manteniment, 

reduint així el temps per a cada actuació. 

● Carrers. Realitzar un manteniment de les voreres als carrers de la ciutat que posi 

especialment èmfasi en reduir obstacles per al trànsit de persones grans i de persones 

amb mobilitat reduïda, contemplant també l’ampliació de voreres per a facilitar el pas 

de cadires de rodes. 

● Parcs infantils. Millorar l’espai dels parcs infantils, afegint ombra als parcs amb la 

plantació d’arbres, i millorant el mobiliari. 

● Aparcament. Donar solucions d’aparcaments en zones on nous projectes urbanístics 

hagin pogut reduir-los, construint-ne alguns de nous i amb millors models de gestió. 

● Smart city. fer una aposta per a desenvolupar una ciutat basada en les noves 

tecnologies (amb el concepte smart city) que permeti, entre d’altres: (1) regular 

l’enllumenat del carrer mitjançant sensors, (2) regular l’ús d’aigua als parcs per evitar 

fer-ne un mal ús (per exemple, evitar regar quan plou), (3) introduir sensors als 

contenidors i al clavegueram. 

● Zones verdes. mantenir les zones verdes existents en les millors condicions, amb 

especial cura de l’estat dels arbres. Generar noves zones verdes allà on sigui possible. 

Actuacions prioritàries als barris 

● Serraparera. Desenvolupar el projecte de barri, ja estudiat durant aquest mandat, que 

comportarà una remodelació completa de molts espais. Entre d’altres, s’eliminaran les 

barreres arquitectòniques, i s’ampliaran i obriran espais per a disposar de places més 

amples. Així, es disposarà d’espais amables al barri. 

● Fontetes. Desenvolupar el projecte de millora de la Plaça Goya, que s’està iniciant 
actualment. Desenvolupar el projecte de barri, ja estudiat durant aquest mandat, que 
comportarà una remodelació completa de molts espais eliminant barreres 
arquitectòniques i obrint places més amples. Especialment, tot l’espai entre la plaça 
Goya i el mercat passarà a ser la centralitat del barri. Un espai dedicat als vianants i 
al comerç. 

● Fontetes. Continuar amb les millores del Mercat de Fontetes. 

● Fontetes. Continuar amb les millores als carrers i places del barri, a la vegada que es 
donen solucions per a l’aparcament. Qualssevol dels projectes que es desenvolupi al 
barri ha d’aportar solucions (com per exemple l’aparcament soterrat en alguna plaça) 
per a evitar que es perdin places d’aparcament. 

● Banús-Bonasort. Dur a terme la primera i segona fases de les millores al Carrer Santa 
Marcel·lina, que impliquen la millora del clavegueram i actuacions de reurbanització al 
carrer. 
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● Canaletes. Desenvolupar la segona fase de l’arranjament de voreres al barri. La 
primera fase ja s’està desenvolupant actualment.  

● Xarau. Coberta d’una pista exterior al CEM (Centre Esportiu Municipal) Xarau. 

● Xarau. Desenvolupar la primera fase de l’arranjament de carrers al barri. Es procurarà 
ampliar la partida econòmica per a poder desenvolupar també les següents fases de 
l’actuació. 

● La Clota. Arranjament de la zona de sota del pont de l’AP7. 

● Turonet. Seguir desenvolupant les obres de millora al parc del Turonet. 

● Montflorit. Seguir treballant en l’arranjament dels carrers de Montflorit; actuacions com 
el soterrament del cablejat elèctric i telefònic i arreglar voreres i sots dels carrers seran 
una prioritat. 

● Montflorit. Dur a terme un manteniment dels marges de les rieres i de les passeres. 

● Montflorit. Millorar la connexió amb el Parc Tecnològic i amb la zona dels pollancres. 

● Ca n’Antolí. Desenvolupar la primera fase de l’actuació de millora al Carrer Martinica. 

● Centre. Substitució de llambordes als carrers Sant Martí i Sant Ramon. 

● Centre. Obres de manteniment i rehabilitació de “l’habitatge de funcionaris”. 
Predestinar-lo per a habitatge social. 

● Pont Vell. Reurbanització i arranjament dels carrers del barri. 

● Gorgs. Reurbanització i millora de carrers i places al barri. 

● Bellaterra. Consensuar les inversions amb l’EMD. 

● Bellaterra. Pacificació de la B-1414 i dels carrers i vies interurbanes de Bellaterra. 

Eixos de ciutat 

● Turonet - Fontetes - Santa Teresa. Desenvolupar un eix per a vianants paral·lel al 

mercat de Fontetes que connecti el parc del Turonet amb els carrers propers al mercat 

i amb la plaça del mercat. Aquest eix tindrà continuïtat amb un pont per a vianants 

sobre el Riu Sec que arribarà a la zona de Santa Teresa. Per a aquest sector de la 

ciutat s’està desenvolupant un projecte de reurbanització que inclourà noves zones 

verdes. D’aquesta manera es connectaran dos parts de la ciutat (Fontetes i Santa 

Teresa) i s’enllaçaran diferents zones verdes i equipaments (Turonet, mercat i 

estació). 

● Riu Sec. L’entorn del Riu Sec serà un nou eix per a vianants, comercial i d’habitatge 

públic. Es millorarà l’eix per a vianants del Passeig del Pont, on s’hi desenvoluparà 

habitatge públic amb baixos comercials. S’obrirà un accés a l’Avinguda Catalunya. 

D’aquesta manera es connectarà el Mercat de Fontetes i la Plaça Acàcies amb el nou 

eix comercial i amb les botigues de l’Avinguda Catalunya, així com amb la Biblioteca. 

● Riu Sec. Estudi de la llera mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua i recuperació de la 

llera. Actuar fora de la llera per a desenvolupar un camí de ronda seguint el riu i 

connectant amb la UAB. 
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● Estació - Avinguda Catalunya - Abat Oliba - Sant Ramon. La continuïtat d’aquests 

carrers i places forma un eix prioritari a la ciutat, ja que connecta l’estació amb el 

centre de la ciutat i amb el Carrer Sant Ramon, que és avui dia l’eix de vianants més 

important a Cerdanyola. Per a millorar aquest eix es tindrà especial cura de l’estat de 

les llambordes dels Carrers Sant Martí i Sant Ramon, i s’estudiarà la possibilitat de 

destinar l’Avinguda Catalunya exclusivament als vianants durant els caps de setmana. 

Experiències com aquesta, on es tanca el pas als cotxes en carrers comercials durant 

algunes hores, han donat molt bons resultats en diferents carrers de Barcelona i 

Sabadell. Permeten el passeig i potencien el comerç. 

Centre Direccional 

Des de Guanyem assumim els 12 punts del manifest elaborat pel Col·lectiu REFEM el Centre 

Direccional tal i com s’estipulen en el propi manifest (més informacio al seu web). A més a 

més, sumem algunes propostes pròpies. 

● Abocadors (Punt 0 manifest de REFEM). Descontaminar els abocadors com a pas 

previ a qualsevol tipus d’actuació al Centre Direccional i per a que l’entorn de Can 

Planes sigui un espai segur per al medi ambient i la salut. 

● Corredor biològic (Punt 1 manifest de REFEM). Delimitar amb claredat un àmbit de 

connector ambiental entre el torrent de Can Fatjó i el barri de Campoamor i el límit de 

la BP 1413 amb Collserola, eliminant del planejament els espais destinats a d’altres 

usos. 

● Vials (Punt 2 manifest de REFEM). Desprogramar els vials paral·lels a la B-30 i la 

rotonda d’accés a aquests i la BV-1414. 

● Corredor biològic (Punt 3 manifest de REFEM). Cobrir en part la rasa del ferrocarril-

RENFE a l'àmbit i fer el connector de la B-30amb un ecoducte al pas de la Via Verda. 

Desmantellar les estructures antròpiques obsoletes existents com les torres 

elèctriques en desús i soterrar les que es mantinguin. 

● Vials (Punt 4 manifest de REFEM). Desprogramar els vials previstos al PGM des de 

l’any 1976 i que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona PTMB- 2010 vigent no ha 

previst. 

● Activitat I+D+I (Punt 5 manifest de REFEM). Centrar tota l’activitat I+D+I 

cientificotecnològica i empresarial entre el Torrent de Sant Marçal i el límit preventiu 

de l'abocador i sòl contaminat de Can Planas. 

● Vials (Punt 6 manifest de REFEM). Desprogramar o reubicar algunes parcel·les sense 

vial qualificades com a industrials o de serveis que actualment queden perifèriques 

sobre el sòl no urbanitzat del planejament 

● Túnel d’Horta (Punt 7 manifest de REFEM). Desprogramar l'autopista i barrera urbana 

de 70 metres d'amplada justificada com Avinguda de sortida del Túnel d’Horta amb la 

destrucció completa per sobre el torrent dels Gorgs, amb l’objectiu de replantejar una 

avinguda urbana. 
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● Zona comercial (Punt 8 manifest de REFEM). Renunciar a una macro-activitat 

comercial, i reduir i redistribuir l’espai previst per a superfície comercial, fraccionar-lo 

en unitats de diferent mida i especialització, canviar-ne en part els usos finals, i ubicar-

los al planejament d’acord amb les noves necessitats d’un comerç de proximitat. 

● Tramvia (Punt 9 manifest de REFEM). Implementar de forma urgent el tramvia entre 

la UAB, Cerdanyola, Sant Cugat, Ripollet i Montcada com a solució als problemes 

actuals de mobilitat local i comarcal que afecten el Parc de l'Alba i al Parc Tecnològic 

del Vallès.  

● Paisatge (Punt 10 manifest de REFEM).Preservar el paisatge i el patrimoni reconegut 

en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cerdanyola 

del Vallès de 2003 i la conservació de vials que es podrien considerar històrics 

● Taula de diàleg  (Punt 11 manifest de REFEM). Establir una taula de treball entre 

Generalitat-INCASOL, l’Ajuntament de Cerdanyola i la UAB per tal de buscar fórmules 

de col·laboració que permetin destinar el sòl disponible del nou planejament a 

activitats vinculades a la recerca així com a la indústria vinculada amb aquesta i les 

noves tecnologies. 

● Participació (Punt 12 manifest de REFEM). Garantir, durant tot aquest procés, la 

participació efectiva dels grups, entitats, col·lectius, veïns/es i ciutadans/nes que 

aportin visions i propostes entorn del desenvolupament del Parc de l'Alba, així com en 

les solucions urgents per la descontaminació dels abocadors. 

● Habitatge. En cas de construcció, seguir exigint a la Generalitat de Catalunya un 

percentatge d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer que superi el 50%. 

● Equipaments. En cas de construcció, millorar el nombre d’equipaments previstos al 

PDU. 

● Participació. Si tots els punts anteriors es compleixen, fer una consulta ciutadana per 

a que siguin els veïns i veïnes de la ciutat qui triïn si la posició de Cerdanyola és 

favorable o desfavorable al desenvolupament del PDU. 

Polígons industrials 

Cerdanyola pateix un dèficit crònic de millores als polígons industrials de la ciutat. Els polígons 

són zones que, per la seva naturalesa, queden apartades del nucli urbà, suporten tràfic rodat 

pesat i acostumen a ser també zones on s’hi localitza oci nocturn. Tot plegat té un impacte 

sever en l’estat de l’espai públic.  

Per altra banda, cada dia, milers de treballadors i treballadores s’hi desplacen per treballar i 

les seves condicions depenen, també, de tenir un entorn digne, amb bon transport públic i 

amb bones comunicacions. Per tot això proposem: 

● Espai públic. Invertir en l’espai públic per millorar especialment els carrers i voreres. 

● Transport públic. Millorar la xarxa de transport públic als polígons, especialment en 

hores punta. 
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● Xarxes. Promocionar la inversió en una anella de fibra òptica que asseguri bones 

comunicacions d’internet als polígons. 

Medi ambient 

Una proporció molt important del terme municipal està ocupada pel Parc Natural de 

Collserola. Aquest és el nostre pulmó i, a la vegada, un signe d’identitat. La cura d’aquest 

entorn és clau. Paral·lelament, des de Guanyem Cerdanyola volem que la ciutat esdevingui 

un referent en la transició energètica i en la gestió de residus. Aquestes són les diferents 

propostes per a l’àmbit de Medi Ambient: 

● Energies i aigua. Fomentar un enllumenat públic més sostenible, tant pel que fa a la 

generació de l’energia com al seu ús. Instalar sensors a l’enllumenat públic per a 

regular-lo en funció del trànsit o de les persones (concepte smart city). 

● Energies i aigua. Afavorir la producció local d’energies renovables mitjançant plaques 

solars i/o biomassa.  

● Energies i aigua. Fomentar les cooperatives de distribució energètica que es basen 

en energies renovables. 

● Energies i aigua. Establir mesures d'estalvi d'aigua en l’ús tant públic com privat. 

● Energies i aigua. Fer una auditoria de la despesa energètica i del funcionament de la 

xarxa i fer un pla que dugui cap a un model d’eficiència energètica. Cal que aquesta 

auditoria sigui ciutadana i avanci cap a la gestió municipal de les xarxes de distribució.  

● Energia. Avançar cap a l’eficiència energètica i l’autoconsum en els edificis municipals 

i l'enllumenat públic, plantejant models de major eficiència energètica i ús d’energies 

alternatives.  

● Energia. Avançar cap a la creació d’una comercialitzadora d’energia pública a nivell 

intramunicipal.  

● Energia. Facilitar els tràmits i rebaixar els impostos per a les instal·lacions privades 

d’autoconsum. 

● Abocadors: rebuig total a la instal·lació d’abocadors al terme municipal, i remediació 

dels abocadors existents. 

● Gestió de residus. Fomentar la reducció, reutilització, i reciclatge de residus mitjançant 

estímuls econòmics i sensibilització. Avançar cap al concepte de residu zero, i cap a 

la millora de la taxa de reciclatge. 

● Gestió de residus: Donar exemple des de l’Ajuntament pel que fa a la gestió de 

residus, reduint l’ús de plàstic progressivament i facilitant l’ús d’altres materials per 

part dels treballadors i treballadores (per exemple, disposar de tasses enlloc de gots 

de plàstic). 

● Gestió de residus. Avançar cap a la recollida porta a porta començant pels barris on 

sigui més fàcil d’implementar. 
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● Collserola. Seguir compromesos amb la cura del Parc Natural i dels espais que 

l’envolten. Defensar la seva protecció total. 

● Collserola. Demanar a la Diputació de Barcelona l’augment de la difusió de les xarxes 

de camins a Collserola. Entre d’altres, es demanar específicament que se’n faci difusió 

als CAPs de la ciutat, per a establir un vincle entre el servei de salut i les activitats 

esportives a l’aire lliure. 

● Horts urbans. Crear més horts urbans de gestió pública i d’ús rotatiu. Estaran 

especialment dedicats a potenciar l’activitat i/o treball de persones de col·lectius 

desafavorits. 

● Medi natural. Vetllar pel bon manteniment dels espais forestals i dels cursos fluvials, 

evitant projectes que els puguin malmetre. 

● Contaminació. Establir control dels nivells de contaminació de l’aire i dels nivells de 

contaminació lumínica, i actuar en conseqüència per a reduir-los. 

● Crematori. Cerdanyola ja disposa d'un crematori al parc de collserola i no cal un nou 

crematori a tocar de l'església vella. Sí que ens cal una gestió del cementiri i sales de 

vetlla més properes.  

● Crematori. Continuar rebutjant la construcció del crematori a la ciutat de Cerdanyola. 

● Crematori. Continuar negociant amb la funerària truyols per tal de buscar una solució 

que eviti la construcció del crematori. 

● Crematori. Disposar dels serveis de l’Ajuntament per evitar la construcció del 

crematori. 

● Crematori. No atorgar la llicència ambiental a no ser que la decisió vingui imposada 

per una resolució judicial. 

● Crematori. Esgotar totes les possibilitats permeses per la llei (recursos, incidents 

d’impossibilitat d’execució de sentència, etc.) contra qualsevol resolució judicial que 

estableixi l’obligació d’atorgar la llicència de construcció del crematori. 

● Antenes: Desenvolupar les gestions que calguin amb la finalitat d'aconseguir el 

desmantellament de les antenes de Pompeu Fabra i Renaixement, així com 

l'adequació de tota la xarxa de telefonia mòbil local a les recomanacions del Consell 

Europeu. 

● Antenes: Dissenyar, aprovar i desenvolupar un programa d'informació i sensibilització 

de la ciutadania. Un procés basat en el rigor científic que, fugint de qualsevol alarma 

social, impliqui als serveis educacions i de salut municipals així com a experts en salut 

mediambiental i entitats ciutadanes actives en la preservació de la salut i la 

radiofreqüència. 

● Antenes: Crear un equip de salut mediambiental dotat dels recursos específics propis, 

tant pel que fa a mitjans tècnics com pel que fa a personal especialitzat que 

esdevinguin en autèntics actius en la recerca de solucions i en el control 
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d'instal·lacions i emissions i que garanteixin la salvaguarda de la salut de les persones 

pel que fa a la contaminació electromagnètica. 

● Antenes: Crear un model local que preservi la salut i garanteixi el dret d'utilitzar un 

servei eficient de telefonia mòbil. I a curt termini, aplicar un programa de substitució 

de la instal·lació WIFI per una de cablejar, a tots els centres públics, i sobretot 

educatius, que li són de competència, al mateix temps que s'implica en convèncer als 

titulars de la resta de centres de la ciutat en l'aplicació d'aquest tipus de mesures 

preventives. 

Mobilitat 

Cerdanyola presenta un terme municipal extens que engloba diferents barris (no tots 

concentrats al mateix espai), zones industrials, la UAB, i Collserola. Aquesta complexitat 

requereix millorar les connexions entre els diferents punts de la ciutat. D’altra banda, 

Cerdanyola ha d’evolucionar també pel que fa a la mobilitat sostenible i en facilitar la mobilitat 

a persones amb diversitat funcional. Aquestes són les diferents propostes de Guanyem 

Cerdanyola en aquest àmbit: 

● Pla de Mobilitat Urbana (PMU). Actualitzar el PMU mitjançant la comissió de mobilitat. 

● UAB. Millorar la connexió amb la UAB, especialment en el seu punt més complicat 

(pont sobre l’AP7). Reforçar el transport públic pels desplaçaments a la universitat. 

● Collserola. Millorar l’accés a Collserola des de la resta de la ciutat, i la connexió de 
Collserola amb el seu entorn. En concret, cal desenvolupar la connexió entre el 
passeig de la riera de Sant Cugat i els dels rius Ripoll i Besós. 

● Mobilitat reduïda. Proporcionar als comerços les facilitats econòmiques i pràctiques 

per a construir rampes d’accés per a cadires de rodes, incloent: (1) descomptes o 

beneficis fiscals per a aquells comerços que facin l’actuació; (2) publicitat (p.ex. 

enganxines) que els distingeixin com a comerços responsables amb la mobilitat de 

persones que es desplacen amb cadires de rodes. 

● Mobilitat reduïda. Seguir millorant les condicions dels carrers i places de la ciutat, 

eliminant obstacles per a persones amb mobilitat reduïda. 

● Bicicletes. Instalar un bici sharing de bicicletes elèctriques en col·laboració amb l’AMB. 

● Bicicletes. Els eixos principals de la ciutat comptaran amb carrils bici a la vora. Es 

valorarà la ubicació per a que no obstrueixin els vianants ni afectin en excés les places 

d’aparcament. 

● Bicicletes. Afegir punts per a l’aparcament de bicicletes en diferents espais de la ciutat. 

● Bicicletes. Creació d’un parc de bicicletes que es cediran (cessió renovable) als 

usuaris per a períodes de tres a sis mesos.  

● Autobusos. Desenvolupar línies d’autobús a demanda en barris on pugui ser útil, 

especialment Bellaterra, Montflorit i Can Cerdà. 

● Autobusos. Exigir la millora de les freqüències del B2 cap al Taulí. 
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● Autobusos. Fer una campanya de difusió dels busos urbans per a potenciar l’ús del 

transport públic dins la ciutat. Augmentar-ne la freqüència en els casos que sigui 

necessari. 

● Autobusos: Exigir la millora de la freqüència del bus 648, que connecta Bellaterra amb 

Serragalliners, l’Avinguda Roma, La Farigola i Montcada. En farem una campanya de 

difusió ja que, de fet, actua com un bus urbà més. 

● Autobusos. Substitució dels autobusos actuals per autobusos híbrids. 

● Escoles i instituts. Donar continuïtat als autobusos que van del nucli urbà a l’Escoleta 
i al Pere Calders, i millorar-ne la freqüència si és necessari. 

● Escoles i instituts. Facilitar la connexió segura, a peu o en bicicleta, des del barri de 
Canaletes fins a l’institut La Ferreria de Montcada 

● Aparcaments. Facilitar que els comerciants puguin proporcionar vals de descompte 
per als aparcaments. 

● Cotxe elèctric. Posar més punts de càrrega de cotxe elèctric. 

● Cotxe elèctric. Desenvolupar un pla de vehicle elèctric compartit per vehicles 
municipals que permeti gaudir-lo a la ciutadania, amb especial atenció a les classes 
populars, en caps de setmana i/o fora d’horari laboral. 

 

Civisme, neteja, manteniment i jardineria 

Cerdanyola pateix, de manera crònica, un problema important d’incivisme que repercuteix en 

la neteja de la ciutat. Calen actuacions per a educar en els comportaments i els valors cívics, 

i una millora del servei de neteja i sobretot del seu control. Cal també aprofundir en les accions 

de manteniment i en la jardineria. 

● Civisme. Creació d’un cos d’agents cívics estable, que esdevinguin un referent per la 

ciutadania alhora de comunicar situacions de brutícia o d’altres incidències. 

● Civisme. Ús dels plans d’ocupació per a aprofundir en el seguiment de les incidències 

dels responsables de les conductes incíviques, facilitant la informació a la policia local 

per a poder procedir a la sanció. 

● Civisme. Desenvolupar campanyes d’educació ciutadana per a reduir els actes 

incívics que embruten la ciutat. 

● Neteja. Elaboració d’un nou contracte de neteja. Aquest programa ha d’aprofundir en 

la recollida selectiva, la recollida i neteja intel·ligent (optimització dels esforços) i 

l'eficiència (reduir els focus de brutícia). 

● Neteja. Augmentar la difusió del telèfon municipal al que cal trucar per a sol·licitar la 

retirada de residus voluminosos. 

● Reciclatge. Fer campanyes per conscienciar sobre el reciclatge. 
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● Reciclatge. Augmentar el nombre de contenidors de reciclatge de piles, CDs, 

bombetes, etc… 

● Jardineria. Fer un nou contracte de jardineria, ampliant l’anterior. L’ampliació és 

necessària per tal de millorar en l’eliminació de males herbes evitant l’ús de glifosat i 

herbicides tòxics. 

● Manteniment. Augmentar el manteniment i neteja dels embornals. 

● Sanitat. Augmentar les campanyes de desratització. 

 

Seguretat Ciutadana 

Cerdanyola té un dèficit d’efectius de policia local degut a diverses jubilacions i trasllats que 
han de ser coberts. Des de Guanyem defensem un cos de policia que sigui de proximitat, que 
s’ocupi de la prevenció de la delinqüència i l’incivisme i també dels delictes ecològics: 

● Policia Local. Augment de places a la Policia Local. Recuperar l’Agent Policial de Medi 
Ambient. 

● Policia Local. Elaborar el reglament intern de la Policia Local. 

● Policia Local.  Crear la policia de barri. 

● Incivisme. Vigilància de l’incivisme acompanyada de campanyes de sensibilització. 

● Seguretat. Treballar amb mecanismes de prevenció de la criminologia a través de la 
sociologia, per tal d’avançar-nos a possibles situacions. 

● Seguretat. Regulació de la circulació i velocitat de patinets i bicicletes elèctriques. 

● Seguretat. Al barri de Montflorit desenvolupar un pla d’evacuació en les zones 
properes al bosc, per a prevenir problemes en cas d’incendi. 
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Eix 4: Una ciutat equipada 

 

Cerdanyola pateix una manca d’equipaments acumulada de 40 anys de governs als que els 

ha preocupat més fer grans obres que els donéssin vots que no pas fer una avaluació real de 

les necessitats de Cerdanyola. Pàrquings buits, pistes de tenis que no demanava ningú, 

trasllat de la biblioteca central sense pla de usos per al edifici lliure, i un llarg etcetera de 

males gestions i decisions preses a cop de timó. 

Des de Guanyem proposem afrontar els reptes més urgents que té la ciutat a nivell 

d’equipaments. Cal un pavelló nou, cal més espai per a entitats, i cal un espai per a les entitats 

que requereixen alçada per a les seves activitats. 

Millora dels equipaments existents 

● Diagnòstic i pla d’equipaments municipals. Desenvolupar el pla d’equipaments que 

que s’ha creat durant aquest mandat i que repensa els equipaments en funció de les 

necessitats actuals i en clau intergeneracional. També té present la perspectiva de les 

noves necessitats en equipaments que es puguin generar en el futur. A més s’ha fet 

un anàlisi de la ciutat per barris, definint quins equipaments hi ha en cadascun d’ells, 

i definint-ne un de central o referent que es pugui convertir en un equipament 

emblemàtic de cada barri.  

● Centres cívics. Millorarà l’estat de molts dels centres cívics de la ciutat. Es tracta d’una 

actuació que ha estat planificada durant aquesta legislatura i que es desenvoluparà 

els propers anys. 

● Espais per exposicions. Habilitació d’espais existents (per exemple centres cívics) a 

exposicions d’entitats. 

● Desamiantat: Completar el desamiantat de tots els equipaments municipals. 

● Accessibilitat: Millora accessibilitat en tots els equipaments existents. 

● Eficiència energètica: Creació d’un calendari de reformes en la línia de potenciar ús 

d’energies alternatives i l’eficiència energètica en els equipaments municipals. 

● Perspectiva intergeneracional. Repensar els equipaments en clau intergeneracional 

per respondre a les necessitats actuals i futures. 

Equipaments culturals 

● Ca n’Altimira. Posada en marxa del projecte participatiu elaborat. Cal que contempli 

aules tecnològiques i científiques. 

● MAC Can Domènech. millorar la façana i l’espai exterior. 

● Ateneu: projecte global de millora de l’equipament. Entre moltes actuacions, inclouria 

la millora de la coberta del teatre. 
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● Museus. Reobrir el Museu d’Història de Cerdanyola. Donar-li un enfocament més 
interactiu. 

● Museus. Reobrir amb un nou replantejament més interactiu, el museu d’història de 

Cerdanyola. 

● Escola de Música Aulos. Rehabilitar l'escola de música amb la millora de 

insonorització , tancament de portes i finestres , i accessos. 

● Torre Vermella. Millorar l’estat de l’edifici amb un projecte dedicat. Estudiar la 

possibilitat de realitzar-hi un equipament cultural. 

Equipaments esportius 

● PEM Guiera (Fase 2). Crear una extensió exterior al PEM Guiera que es composi de 

3 pistes exteriors poliesportives, una pista de volei i handbol platja, un rocòdrom entre 

d’altres. 

● CEM Montflorit. Dignifiquem el CEM Montflorit per a facilitar una millor pràctica dels 

esports en aquest espai. Millorar els accessos i el bar, millorar també l’espai de la 

petanca i el traçat de la pista d’atletisme. A més executarem el mur de protecció del 

club d’arquers. 

● CEM Xarau. Executar la remodelació de tot l’edifici: multipliquem per 2  la superfície 

destinada a les activitats de fitness, renovació completa de vestidors i noves oficines 

d’atenció a l’usuari. 

Inversió en nous equipaments  

Equipaments culturals 

● Biblioteques. Creació de dues biblioteques de barri que seran espais de referència 

situats en nous equipaments o bé en espais de referència ja existents a cada 

barri/districte. Seran punts de trobada i faran xarxa amb els centres cívics per contenir 

espais per a exposicions. 

● Nau d’assajos i concerts. Proporcionarem als grups musicals una nau d’assajos i 

concerts que estigui cogestionada amb les entitats del sector, i on es puguin oferir 

continguts diversos i de qualitat. 

● Hotel d’entitats. Crearem un hotel d’entitats i col·lectius culturals i esportius a Mafinsa, 

amb sales per a reunions, per a activitats, i per a material. També una sala per a 

activitats que requereixin alçada. Es prioritzarà la cogestió per part de les entitats i 

col·lectius i s’incentivarà el treball en xarxa entre ells. 

● Nou cinema. Creació d’un equipament cultural recreatiu que substitueixi l’ús que feien 

els cinemes. 
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Equipaments esportius 

● Hotel d’entitats. Habilitarem la “nau Mafinsa” com un hotel per a entitats culturals i 

esportives (veure equipaments culturals). 

● ZEM Riu Sec. Crearem un nou pavelló al ZEM Riu Sec per a cobrir les necessitats del 

gran nombre d’usuaris de les instal·lacions esportives de Cerdanyola. Això permetrà 

descongestionar altres instal·lacions (Xarau i Guiera), i proporcionarà un nou 

equipament proper a barris com la Farigola i La Sínia. 

● Pistes de tennis del Riu Sec. Licitar les pistes de tennis per a donar viabilitat a un 

projecte que no era necessari. Volem que la ciutadania deixi de perdre diners amb 

aquell espai. 

Altres equipaments 

● Nau de la brigada. Construir o comprar una nau per a aquesta finalitat, poder 

concentrar tot allò que la Brigada té repartit en un sol espai. L’objectiu és que els 

espais municipals cèntrics tinguin ús per a entitats. 

● Nous espais de dependències municipals. Creació de nous espais per ubicar els 

serveis que es donen als ciutadans per part de l’Ajuntament. Tenir en compte una 

perspectiva descentralitzada, en especial pel que fa a serveis socials. 

Parc Social d’Habitatge 

Parc de lloguer. Creació d’un parc de lloguer que ajudi a regular el preu del lloguer a 
Cerdanyola. Aquest parc de lloguer ha d’estar gestionat de formà pública, ja que és un dret 
de primera necessitat. 

Protecció social en qualitat de lloguer: Exigir a privats i Generalitat que el 50% dels habitatges 
que es construeixin siguin destinats a protecció social de qualitat en règim de lloguer. 

 


