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EDITORIAL
Al tornar de vacances ens agrada compartir amb els
familiars i amics, les experiències personals que en
aquests dies cadascú de nosaltres ha viscut.
Normalment aquestes vivències sempre solen ser
molt agradables, però la llàstima es que tant aviat
arribes a Cervelló ja s’han es esvaït de la nostre
memòria.
Recordem un recent titular del diari de la Vila que
diu així:

Gran destroça a Torre Vileta

L’Ajuntament se suma a la protecció de les
Muntanyes del Baix “La preservació de l’entorn
natural i la prevenció d’incendis son els objectius
bàsics de l’Ajuntament de Cervelló, que s’ha sumat
al conveni per la protecció de les Muntanyes del
Baix”
Com a titular, és magnífic, però els fets ens
demostren que la realitat es molt diferent.
Els veïns de Torre Vileta i també bastants de Can
Guitart Vell estan molt queixosos i indignats amb
l’Ajuntament perque ningú els va avisar abans, quan
s’iniciarien les obres de la segona fase de Torre
Vileta. De cop i volta, es veien impotents, davant
d’unes grans excavadores que estaven desforestant
el bosc.
Realment una operació d’aquesta magnitud i en la
que contínuament circulen camions de moltes tones,
carregats de terra, per uns carrers estrets, amb fortes
pendents i amb uns paviments relativament dèbils,
als veïns més directament afectats, be es mereixien
que per part de l’Administració local almenys,

abans d’iniciar-se les obres, s’els hagués hagut
d’informar.
A on és ara la preocupació per la preservació del
nostre entorn natural?
A més, hi ha prevista una gran densitat de
construcció, no deixant a penes espais verds entre
les cases i també en algun sector, cases amb mes de
2 plantes, autoritzant a construir al màxim permès,
es a dir a posant la màxima edificabilitat a cada
parcel·la. Els espais verds, degut a la densa
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edificació, es veuran reduïts a la mínima expressió
comportant la desaparició de molt arbrat, facilitant
així una gran especulació.
A més, els terrenys que queden propietat de
l’Ajuntament de Cervelló, que son 10%
d’aprofitament mig també estan a la venda. Amb els
talussos artificials que s’estan construint, es dificulta
o impossibilita l’accés dels animals per la muntanya.
També resulta curiós que en el últims anys ja es
varen produir un parell d’incendis, en aquesta zona.
A on son ara, els tant preats objectius bàsics de
l’Ajuntament de Cervelló per la preservació de
l’entorn natural? Es que ara hi ha s’han esvaït?

engegat tota aquesta vasta operació, almenys ara ens
hauríem de preocupar per recuperar una part del
patrimoni de Cervelló en part en ruïnes, com el Mas
Pitarra (que ja s’ha ensorrat la teulada), no deixar
que es perdi el Molí paperer, almenys arreglar aviat
la teulada mig ensorrada. Acondicionar l’entorn de
Santa Maria (refer les baranes, l’antic accés per les
escales, etc.), el Castell de Cervelló (l’estudi
arqueològic), comprar un local per emmagatzemar
les carrosses dels reis, materials de les diverses
entitats. Habilitar un espai del Torrent Fondo per a
zona d’aparcament, encara que de moment només
sigui una part, per més endavant anar-lo ampliant.
Demanem més diàleg i més respecte per les
inquietuds dels ciutadans.

Amb la important operació immobiliària que
comportarà per l’Ajuntament de Cervelló
desenvolupar la segona fase de Torre Vileta, malgrat
que no hi estem d’acord en que actualment s’hagi
UN ALTRE TARANNA ES NECESARI A
L’AJUNTAMENT
(No oblidem que el rectificar es de savis)
L’exemple mes clar del tarannà del actual Govern
que presideix el nostre Ajuntament, el tenim amb la
última
Fira
de
Cervelló.
Muntatge
d’impressionants i costosos estants institucionals,
creiem que sense exagerar podem dir al estil de
“Les Vegas”, en el que el ciutadà davant d’aquests
“Monstres Institucionals” es veu petit, impotent i
esclafat com un escarbat.
Un altre cas per evitar el diàleg i la participació, el
tenim també en el muntatge de l’estudi de la
Televisió d’Esplugues a la fira de Cervelló. Ningú
de la televisió va passar pel nostre estand per
invitar-nos a una entrevista o almenys a participar
en algun col·loqui .Res de res. El passat diumenge
dia 1 d’octubre la mateixa televisió d’Esplugues si
que va filmar la manifestació del veïns en contra de
la desforestació de Torrevileta. Pocs dies desprès
que havíem d’anar als estudis de la Televisió
d’Esplugues per participar en directe en un
programa sobre aquest tema, ens digueren que les
imatges filmades de la manifestació van quedar en
part ratllades i malament. Ens van dir que un altre
dia vindrien a la urbanització de Torre Vileta per
tornar a filmar de nou. Naturalment aquesta vegada
amb “la absència dels manifestants”. Ara, amb
l’experiència viscuda ja no ens estranya gens que
certes informacions es perdin pel camí...

Senzillament nosaltres, considerem que aquest no és
el tarannà vàlid per al nostre poble. A més els que ja
tenim experiències viscudes d’altres temps i alguns
també hem recorregut món, tot això ens ve quasi
diríem dels “extraterrestres”. Per favor toquem de
peus a terra i baixem del núvols de les
“Apisonadores Institucionals”. No creieu que ja va
se’n hora de rectificar?
Ens segueix preocupant la manca d’un diàleg obert i
sincer. Malauradament hi ha persones que encara
segueixen pensant: “El que no es mi amigo, es mi
enemigo”. “El que no està conmigo, està contra
mi”. Això es totalment fals, doncs cadascú de
nosaltres ha viscut, circumstàncies, ambients i
temps diferents. Aquestes experiències diverses de
cadascú ens enriqueixen a tots i si cadascú de
nosaltres actua amb bona fe, honradesa, sinceritat,
amb respecta envers al pròxim i amb ànim
constructiu, les coses més difícils i complexes es
resolen amb molta més facilitat.
També ens es motiu de preocupació la manca de
canals de participació ciutadana, com en el seu dia
per exemple, va ser la emissora municipal “Radio
Cervelló”. La democràcia, com totes les coses,
sempre és millorable, però es sobretot a nivell local
a on la incidència sobre els ciutadans es molt mes
directa. Les decisions que els Ajuntaments prenen
incideixen directament i de seguida sobre els
ciutadans. Per aquest motiu els Ajuntaments quan
hagin de prendre decisions importants, prèviament,
sempre haurien de consultar amb tots als veïns, a fi
d’arribar sempre al màxim acord possible, però mai
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emprar la apisonadora com malauradament massa
sovint s’ha fet i encara es fa a Cervelló.
El problema esdevé quan el batlle de torn, esta lligat
a un determinat partit. El que sempre acaba dictant
el que s’ha de fer en una vila, es primer complir les
ordres del Partit, abans que les dels seus ciutadans.
I aquest és principalment el que passa sovint al Baix
Llobregat.
Aquestes situacions pels ciutadans que encara i
malgrat tot volem creure en la democràcia son molt
negatives, doncs els creen desencís en la
Democràcia i també menyspreu i desconfiança
envers a alguns dels seus polítics.

Per nosaltres és molt més important mantenir i
arreglar el que tenim ara que fer un
desenvolupament urbanístic exagerat.
Volem un Cervelló amb més serveis mèdics i sense
saturar.
Volem un transport públic digne.
Volem places de llar d’infants, d’escoles i
d’instituts per tots els nostres fills.
Volem un Cervelló amb el nucli urbà i els boscos
nets.
Volem els jardins i jardineres verds i arreglats.
Volem totes les urbanitzacions recepcionades i amb
voreres i vials pels vianants.
Volem voreres a tot el nucli urbà.

Es precís que entre tots treballem per tornar la
credibilitat democràtica i confiança al poble.

Ara ens ve a la memòria un rètol que aquest estiu
vam llegir en un plafó d’una obra, en un carrer
important de Perpinyà que deia així:
D’acord amb la llei nº 77-2 del 3 de gener 1977
Article 1er. (es refereix a la llei francesa)
La arquitectura es una expressió de cultura. La
creació arquitectònica, la
qualitat de les
construccions, la seva inserció dins l’entorn, el
respecte dels paisatges naturals o urbans,
així com del patrimoni són d’interès públic.
Tant de bo s’apliquessin aquests criteris al nostre
país!

Volem una ambulància.
Volem aparcaments al poble.
Volem que no pugin els impostos d’una manera
abusiva i no escolti la voluntat dels ciutadans.
Volem viure a Cervelló, no a Sant Cugat.
Volem rotondes grans i segures.
Volem jugar a tenis al mateix preu que abans de que
arribés l’empresa Ceraqua.
Volem una ràdio pública i oberta a tothom.
Volem més zones verdes i menys asfalt.
Volem un servei de correus digne.
Volem disfrutar del nostre entorn natural, no que el
facin malbé.
Volem voluntaris forestals.
Si us plau, quan els 7016 cervellonins actuals
tinguem tot això, llavors comenci a pensar si es pot
ampliar el poble, però tenint en compte les
necessitats reals dels vilatans.
Volem menys despeses de representació i més
cultura.
Volem menys propaganda i més eficàcia.
Volem clavegueres a tot el poble.
És cert que es fan coses, però només faltaria que no
féssin res amb el pressupost de que es disposa.

REFLEXIÓ
Sempre estarem a favor del desenvolupament
mentre sigui sostenible.
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COL·LABORACIONS
LA FIEBRE DEL TOCHO
De un tiempo a esta parte, Cervelló se ha convertido
en un mosaico donde por doquier aparecen obras a
lo largo de la calle Mayor, con lo cual el transporte
de materiales y las máquinas excavadoras, invaden
la calzada y la acera a cualquier hora del dia,
haciendo difìcil la circulación de personas y
vehículos y con un riesgo añadido al ya complicado
paso por la travesia del pueblo. Es necesario en
ocasiones dar paso alternativo por un solo carril a
los vehículos que circulan en los dos sentidos.
Misión encomendada al personal de la empresa
constructora que, aún con su mejor voluntad, no
siempre coordinan de forma segura su cometido.
Seria necesario y conveniente que la administración
municipal tomase cartas en el asunto y exigiera al
constructor mayores medidas de seguridad . ¡La
prevención siempre resulta barata !
El camino de LAS ROVIRAS permanece cerrado al
paso desde que se iniciaron las obras adyacentes en
el tramo del TORRENT FONDO.
Cabe pensar que el constructor tiene permiso de la
Administración para el cierre del mismo. Si así es, a
los habituales usuarios nos gustaria saber qué
criterios se han seguido para facultar el cierre.
Si no tiene el permiso correspondiente, la
Administración debe llamar al orden al constructor
y restablecer el paso.
Necesitan las constructoras tener espacio para el
desarrollo normal de sus funciones, pero no tener
“PATENTE DE CORSO” que les permita molestar
al ciudadano más allá de lo esctrictamente
inevitable.
Es practica habitual de los constructores ocupar
espacios fuera del ámbito otorgado en la
autorizaciòn Municipal. Contrastado este hecho, es
responsabilidad de la misma velar por el correcto
cumplimiento de las Normas, evitando así molestias
innecesarias.
Esto que puede parecer un asunto pueril, no lo es
tanto para aquellas personas con disminuciones
físicas que, cuando se deben enfrentar a tales
circunstancias, tienen verdaderos problemas para su
desplazamiento.
Lástima que de entre todas estas obras, no se halla
ninguna destinada A Parking Público.
Antonio Herrero Zahonero

EL PUEBLO ES DE TODOS
Es el segundo año consecutivo que el señor Alcalde
en la Fira del Comerç de Cervelló (en la que cada
año participan menos comerciantes de aquí). Corta
sin más la via principal económico y social de
nuestro pueblo, perjudicanco a una gran parte de
vecinos:
-Comerciantes, muchos de ellos viven de lo que
venden los fines de semana.
Este fin de semana algunos no sacaron ni para
pagar la luz
Otros vecinos tuvieron que esperar el autobus
durante dos dias a pleno sol, teniendo que
trasladarse a buscarlo al principio o al final del
pueblo.
-Muchos coches que bajaban de las
urbanizaciones, al encontrarse la carretera
cortada, tuvieron que ir por un sin fin de calles
hasta encontrar la salida, colapsando el resto de
calles, inclusive alguno de ellos circulando a ves
en dirección prohibida al encontrarse colapsados
o perdidos.
No entiendo que se tenga que cortar la calle
Mayor con la cantidad de zonas que dispone
este pueblo para hacer una Fira, por ejemplo el
parc de la Timba y de esta manera promocionar
el Cervelló Natura, el gran tesoro que dispone
(por ahora) nuestro pueblo.
Creo que existen otras maneras de hacer les
cosas.
Le recuerdo señor Alcalde que el pueblo es de
todos.
Juan Noguera

INCREÏBLE, SR. ALCALDE
En la vostra Revista de “La Rosa”, núm. 19, del
mes de juny de 2006 ens dieu: CERVELLÓ EN
POSITIU.
Positiu? En què? En vendre terrenys fent obres
faraòniques i esperpèntiques que només serveixen
per endeutar la població?
Havent disposat d’un pressupost de gairebé 10 mil
milions de les antigues pessetes durant els quasi 8
anys de govern municipal, només faltaria que en
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tanta dinerada no haguéssiu fet absolutament res. Ja
n’hi hauria per llençar la botifarra al gos i menjarnos el pa.
Els ciutadans de Cervelló també ens agrada dir SÍ,
per exemple:
SÍ A LA FALTA D’APARCAMENT, que vos no
contempleu de cap manera;
SÍ A LES ROTONDES COM DÉU MANA i no a
vostè li sembla;
SÍ A UN CERVELLÓ SOSTENIBLE, però segons
diuen està endeutant les arques municipals;
SÍ A UN CERVELLÓ HONRAT. Això deixem-ho
sense comentaris...
SÍ A UN CERVELLÓ PARTICIPATIU, que massa
sovint dieu, però a l’hora de la veritat no ho
practiqueu;
SÍ A UN CERVELLÓ TRANSPARENT, però amb
les parets netes i, valgui la redundància,
TRANSPARENTS;
SÍ A UN CERVELLÓ SENSIBLE, justament és el
que a vos us falta: LA SENCIBILITAT VERS ELS
ORIGENS
CULTURAL I SOCIALS DE
CERVELLÓ;
SÍ A UN CERVELLÓ QUE ES COMPLEIXI
ALLÒ QUE ES DIU, amb menys retòriques
populistes;

que solament posaven papers el quals, és evident,
no feien tan de mal com el ciment que esteu posant
vosaltres a tort i a dret, sense respectar el medi
ambient.
AQUI VOLEU AIXECAR LA CAMISA, ARA?
Joan Dólera
Cervelló, octubre de 2006
INSTÀNCIA presentada al Sr. Alcalde de
l’Ajuntament de Cervelló i als Serveis Municipals
el 2.10.2006 per la veïna de Cervelló Gayle
Hendry
Exposo:
Ara que s’ha arreglat el tram de voravia que
condueix a la nova escola bressol, s’hauria de mirar
també els camins al CEIP Santa Maria, doncs són
molts els perills:
- Un peu de la barana del pont està tort i és molt
perillós.

-

SÍ
A
L’INSTITUT,
ESCOLES,
LLAR
D’INFANTS, LA CULTURA, ELS ESPORTS,
SANITAT, TRANSPORT I MEDI AMBIENT,
ECT.;
Però el ciutadans també sabem dir NO, per exemple
a:
NO A LA PREPOTENCIA DESMESURADA;
NO ALS IMPOSTOS AVUSIU A CANVI
PRÀCTICAMENT DE RES;
NO A L’ORDENO Y MANDO DEL PODER
ABSOLUTO QUE FEU SERVIR;
NO A LA VENDA DEL PATRIMONI A
EMPRESES SEMIPUBLIQUES I PER PAGAR
LES OBRES FARAÒNIQUES COM LA PISCINA
COBERTA;
NO A LA MASSIFICACIÓ D’HABITANT DE
CERVELLÓ I SÍ A UN CREIXAMENT
SOSTENIBLE;
NO A LES DESICIONS QUE ES PRENEN A
L’HOSPITALET ENLLOC DE CERVELLÓ.
Senyor, alcalde, si els terrenys del Mirador
haguessin estat de la companyia constructora,
IMPSOL, voleu dir que no s’hi hagués edificat de
la mateixa manera que s’ha fet a la Torre Vileta?
Recordeu-vos de les paraules que dèieu quan
criticàveu a les altres administracions acusant-los

Pujant des del pont cap al poble hi ha restes de
ciment al costat de la voravia, on la gent pot caure i
fer-se mal.
- A la cantonada, al final de la voravia hi ha una
tapa de des aigües amb un forat gran entre el marc i
el ciment que hauria de aguantar-ho.
- El pas de vianants no utilitza ningú, com que no
reflecteix la realitat - tothom passa pel camí més
directe, sense voravia i al mig del trànsit.
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GRUP DE RECERCA
VISITA GUIADA

- Hi ha molts trams sense voravia, i un gran espai
que s’utilitza com a pipi-can i
deixalleria i que s’enfanga quan plou. De moment
hi ha un munt de pedres allà que els nens volen
escalar.
Seria un espai perfecte per fer aparcaments en
diagonal i una voravia ample i segura, potser inclòs
uns bancs per asseure-s'hi a berenar amb vista a la
riera...

Enguany el Grup de Recerca va participar dins les
“Jornades Europees del Patrimono a Catalunya” el
29, 30 de setembre i 1 d’octubre del 2006, que
promociona la Unió Europea. A Cervelló es van fer
dues activitats: l’exposició sobre el Projecte del
Museu en la qual es va mostrar com serà el futur
espai etnològic de “Cal Badia”. I una visita guiada
pel poble mostrant
els diferents
tipus
d’arquitectures d’edificis significatius explicant la
seva història i anècdotes. Un passeig per un
Cervelló quotidià, senyorial i industrial i religiós.
Un exemple d’aquests edificis són: Cal Mensa, casa
romàntica del 1860 aprox.. El forn de Darrera, es
conserva part d’un dels primers forns del vidre.
Edificis modernistes, noucentistes, un de
racionalista, etc. Això va ser el preàmbol per altres
itineraris com el modernista, l’industrial, el religiós,
el popular, etc. així com conèixer topònims que es
van perdent. Agraïm des d’aquí la participació dels
qui van voler conèixer una part per del patrimoni
del poble.
F. Pasqual

T
ORRE VILETA

Demano:
Que el Consistori es doni per assabentat.
Que s'esmenin totes les mancances esmentades, i es
millori el camí.
Atentament
Gayle Hendry

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cervelló,
sense previ avis al veïnat de Torre Vileta i Can
Guitart Vell, va començar a executar una tala
indiscriminada d’arbres on curiosament es van
produir
Uns incendis sospitosos en diverses ocasions.
Després d’un temps del inici de les obres, ens van
comunicar per escrit demanant disculpes per les
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obres de la 2ª fase, argumentant que aquestes obres
eren per optimitzar els serveis a tota l’urbanització.
Els veïns van sol·licitar per instància una reunió de
caràcter urgent amb els responsables del
departament d’urbanisme, el qual ens van fer cas
omís, encara estem esperant una resposta. Vist
l’èxit, van sol·licitar en un ple municipal
l’aclariment de la situació, l’alcalde ens va citar
properament a una assemblea de veïns. No ens va
aclarir res en absolut, perquè no coincidia
l’explicació de l’alcalde amb el projecte de
l’urbanització.

veïnat davant de del començament de les obres,
sense previ avis ni aclariments per part de
l’Ajuntament.
Els veïns de Torre Vileta i Can Guitart Vell estem
amoïnats perquè es torni a repetir un altre destrossa
ecològica, ja que s’està especulant fer una zona
industrial entre la Masia de Can Nicasi i el Planeta
Azul, no volem patir cap més destrossa amb la
natura que ens envolta ni cap més especulacions
urbanístiques amb fins econòmics, van decidir viure
aquí per gaudir d’aquesta natura tranquil·lament.
Un grup de Veïns de Torre Vileta

Dit això cal esmentar que la segona fase de
l’urbanització era coneguda pels veïns més antics,
però amb la salvetat de que els terrenys afectats
eren propietat del veïnat per una sentència judicial,
amb tot això, volem dir que l’Ajuntament fa la vista
grossa i no ens gratificarà amb cap millora de cap
servei, tal i com esmenta en el seu escrit a cada veí,
i a sobre ens quedem amb una destrossa ecològica
irreversible.
A l’equip de govern li dona exactament igual que
els veïns pateixin les conseqüències, con és el perill
del tràfic de camions, que el pont de Can Guitart
Vell estigui perillosament esquerdat, que pateixin la
impotència de veure com ens quedem cada vegada
més sense natura, segons paraules textuals de
l’alcalde en l’esmentat ple municipal “els pins no
valen res”, i paraules dites a veïns, que els carrers
són seus. També patim el tancament de
l’urbanització, la qual cosa, hem de donar la volta
per la N-340, ens van comunicar per escrit que la
durada del tancament seria d’un mes
aproximadament, això va ser al maig i ja estem a
l’octubre. Hem de dir també que estem molt
sorpresos per les paraules expressades per l’alcalde
als veïns que “les reunions de veïns al carrer estan
prohibides”, això fa referència a la resposta del

Aquest mes d’agost ens va deixar el nostre bon
amic, company i soci en Xavier Ballber Alegre.
Amb ell vàrem conviure molts anys i sempre el
recordarem com una persona activa i disposat a tot
hora a col·laborar en el que fos necessari. Gràcies
Xavier, el teu record perdurarà entre nosaltres

NOTA IMPORTANT
El diumenge 26 de novembre 2006 en primera i
segona convocatoria a les 12 hores del migdia
celebrarem a la Sala Polivalent la 5ª Assemblea
General de l’Associació de Veïns de Cervelló
Us agrairem molt la vostra assisteència
Gràcies
_________________________________________
APUNT FINAL
Un cavaller se’n avergonyes quan les seves paraules
son millors que els seus fets
Confuci

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CERVELLÓ
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Aquesta publicació no compareteix necessàriament l’opinió dels seus col·laboradors.
Dipòsit legal: B-21078-2002
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