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Aquest any l’Associació de Veïns de Cervelló hem rifat una magnífica Cistella Nadalenca. El dissabte 23 de
desembre la vam lliurar al nostre amic vilatà FERMIN (President de l’Associació de Veïns de Can Paulet), que
ens presentà la Butlleta amb el número 297, que coincidia amb les tres últimes xifres de la “GROSSA DE
NADAL”. Agraïm la col·laboració i us desitgem

“UN FELIÇ ANY NOU 2007”
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EDITORIAL
Quan tot just per primera vegada vam traspassar el
portal d’entrada a la nova biblioteca de Cervelló
copsarem una sensació aclaparadora i molt estranya,
és com si de cop i volta et trobessis en un indret
completament desconegut, malgrat que des de fa
temps, ja ens havíem anat acostumant a veure la
grandiosa estructura de ferro que com un esquelet
de dinosaure reposava davant mateix de la Rambla
Josep Tarradellas. La magnífica vista de la
muntanya del Castell de Cervelló i del seu
meravellós entorn que des de la Rambla i del tram
del carrer Major es veia, ara ja s’ha esvaït per
sempre!!!
Realment quan veus tota aquesta instal·lació,
sorgeixen un munt de preguntes. Qui pagarà tot
aquest muntatge i el seu manteniment?. Ah!!
Parlant de manteniment. S’han instal·lat panells
solars? Quin tipus de calefacció té la biblioteca? I
per l’estiu? Hi ha aire condicionat? Quins costos
representaran pel municipi?
Resulta anecdòtic recordar que l’Ajuntament, quan
ens presentà el projecte d’aquesta biblioteca, ens
mostrà totes les excel·lències del disseny i que fins
i tot els arquitectes s’inspiraren en les cases veïnes,
planificant la façana de la biblioteca de manera
discontinua per encaixar-la millor en l’entorn...
Malauradament, ara ens tornem a fer la pregunta:
Per què, des d’un bon principi l’Ajuntament de
Cervelló, i amb un assumpte tant important, que ens
afecta a tots plegats, no va tenir la gentilesa, ni la
voluntat d’obrir, ni acceptar el diàleg, ni donar
cap possibilitat al poble per trobar el lloc adient a la
nova biblioteca?
Ara, i a corre-cuita s’ha obert una guarderia en una
“masia” en la que hagués sigut l’indret ideal per fer
la nova biblioteca i a més, també s’hi hagués pogut
ubicar l’hotel d’entitats. Un lloc tranquil amb un
entorn natural preciós, és a dir, el marc ideal per

llegir, consultar, treballar, etc. A més amb una mica
de sensibilitat i bon gust s’haguessin pogut
preservar, coses antigues, que amb les presses per
tenir-la a punt a principis de setembre, s’han
malmès parts valuoses de l’interior de la masia, així
com de la façana. En la revista AQUI del 8 de
setembre vam llegir que l’Ajuntament de Cervelló
va aprovar fa uns mesos un pressupost de 263.000
Euros = 43.759.518, pessetes per condicionar
l’interior de l’edifici, mobiliari i senyalització,
segons la nota de premsa. No torna a ser aquesta
una altra obra faraònica?
Com a veïns i contribuents ens preocupa molt, amb
la lleugeresa en que l’actual Equip de Govern
dirigeix entre altres, els afers econòmics de
Cervelló. Però bé, aquí tenim alguns exemples:
Quan a l’Ajuntament li manquen diners.
- Cap problema! S’ apugen els impostos i
assumpte resolt!
Si amb la pujada d’impostos no n’hi ha
prou.
- Cap problema! Venem patrimoni!
Si ja no tenim patrimoni per vendre.
- Cap problema! Ens endeutem!
Si tenim molts deutes.
- Cap problema! Desviem una subvenció
d’un lloc per un altre!.
Tenim molts deutes i ja no ens queda
res per vendre.
- Cap problema! Els que entrin de nou ja ho
solucionaran...
O sigui que com veieu, els veïns no gaudim
d’aquests “privilegis” i sovint ho tenim magre per
arribar a fi de mes.
Davant de tot això, els veïns de Cervelló ens
mereixem una altre manera de governar.
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Acta de la 5ª Assemblea General Ordinària de
l'Associació de Veïns de Cervelló
celebrada a la sala Polivalent de l'Ateneu
diumenge 26 de novembre 2006 a les 12 hores
Reunits 25 socis i de la Junta actual les següents
persones: Teresa Amela, Josep Cortell, Joan
Noguera, Araceli Domènech i Pilar Botey.
Comença l’assemblea amb unes paraules de
benvinguda i de denúncia de la situació actual del
municipi a càrrec del President Josep Cortell.
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de l’assembla anterior: la 4ª
Assemblea General Ordinària del dia 27de
novembre de 2005.
2. Recomanació de canvi de càrrecs entre els
membres de la junta.
Donat que l’assemblea és sobirana, es proposa que
el càrrec de President sigui renovable periòdicament
i proposem per avui que quedi la junta amb els
següents càrrecs:
Presidenta- Teresa Amela.
Vicepresident- Josep Cortell.
Tresorer- Joan Noguera.
Secretària- Araceli Domènech.
Vocals- Pilar Botey i Joan Dòlera.
S’aproven els càrrecs per 15 vots a favor i cap en
contra.
3. Aprovació de l’estat de comptes.
S’aproven els estats de comptes dels anys 2005 i
fins el 22 de novembre de 2006.
4. Activitats realitzades el 2005 i 2006.
S’aproven les activitats realitzades durant els anys
2005 i 2006.
5. Proposta d’activitats pel 2007.
S’aprova la proposta d’activitats per a l’any 2007.
6. Cartes a institucions.
L’ Araceli Domènech comenta la relació del
contingut de les cartes que s’han enviat durant l’any
a les institucions (Ajuntament, Generalitat,
Ministeris, empreses, etc.).
7. Fecsa- Endesa (com es va resoldre).

La Pilar Botey explica la falta de voluntat política
de l’ Ajuntament d’arribar a un acord amb la
companyia Fecsa, per tal que la nova línia elèctrica
del carrer Major es faci soterrada, enlloc de fer-la
grapada per les façanes. L’ Ajuntament s’excusa
dient que estan pendents de la recepció de la N-340,
per arreglar el Carrer Major. No demostra interès en
negociar amb Fecsa una millora pel municipi.
Respecte a l’ Autorització d’ús de façana per
vida, hem comunicat a l’ Ajuntament i a Fecsa el
desacord dels veïns amb el text abusiu de la mateixa
tot i donant-los una proposta alternativa.
8. Torre Vileta.
En Joan Noguera explica la problemàtica que es
pateix per la forma com s’estan portant a terme les
obres d’urbanització de la 2ª fase de Torre Vileta.
9.
Torn obert de propostes, suggeriments,
opinions i col·loqui final.
En Jaume ens diu les següents queixes:
1º. L’ Ateneu fa vergonya, amb vidres trencats.
Sembla una deixalleria de trastos municipals.
2º. Tenim de marxar a altres pobles per l’avorriment
que és el nostre.
3º. La gent de les urbanitzacions marxa a fora a
comprar per falta d’aparcaments.
4º. La cultura és ajudar a les entitats, no només les
esportives i les que donen ambient al poble.
5º. Al poble hem d’anar més amb compte amb els
gossets i les seves coses que s’ ha d’anar mirant el
terra, per no trepitjar-les.
6º. Hi ha persones que no saben tirar la brossa. És
més còmode deixar-les a terra i que un altre ho
reculli. Això és de brut.
7º. En el Ple de dimarts passat, una noia de Torre
Vileta va dir que va venir a viure a Cervelló pel
famós “Cervelló Natura”.
8º. Ara veu que se li fa una destrossa a la natura
impressionant talant tota classe d’arbres per
especulació urbanística.
9º. Diguem no més destrosses a la natura . “Volem
un Cervelló millor i prou especulació”. Salvem la
natura.
10º. “Si Cervelló vols millorar, d’aquí sis mesos ho
has de demostrar”.
La Susana diu que és veïna de Torre Vileta fa 5
anys. Ho és en part per l’eslògan “Cervelló Natura”.
Diu que el que han fet a Torre Vileta és el principi
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del que passarà en altres urbanitzacions. Hi estan
fent infraestructures per una població de 15.000
habitants, com la biblioteca o el poliesportiu. Com
en el poble no hi ha lloc, hauran d’anar a altres
urbanitzacions. Demana que el que es faci a Torre
Vileta 2 es reinverteixi a Torre Vileta 1. Demana
que els permetem fer una plataforma o una comissió
de veïns de Torre Vileta dintre de l’ Associació de
Veïns per poder anar als mitjans de comunicació i
demanar que es tingui en compte els veïns.
En Víctor és un veí d’ Inter- Club. Ens comenta que
hi ha un proper projecte urbanístic per fer més de
200 cases. El Sr. Artímez ja va dir al seu dia que
seríem 30.000 habitants a la 1ª legislatura de
l ’actual govern municipal. Tots els camions hauran
de passar pel carrer Vidriers amb la problemàtica
que això comportarà. Els serveis estan recepcionats
i l’ Ajuntament no ha fet res. Ell va demanar que
arreglessin un fanal sense connexió a massa l’any
2001 i encara no l’han canviat. Les aigües fosques
de les actuals 40 cases d’ Inter- Club van en un tub
i al final no sap si van a parar al mar o a Vallirana.
Ha recollit 300 signatures perquè arreglin els
reductors de velocitat que han posat a la carretera de
Santa Maria. .
La Pilar de Torre Vileta diu que existeix una
Associació de Veïns perquè la gent conegui els
problemes . Que la gent està adormida. Proposa que
tota la gent que tingui un problema s’acosti a
l’Associació. Ens hem d’unir i estar alerta. Tenim
unes muntanyes precioses que se les estan
carregant. Lluitem units contra la barbàrie de
destroçar la natura. Ho hem d’evitar.
En Víctor diu que la única manera és gastar-se
diners en advocats i en jutjats.
La Teresa diu que els polítics necessiten uns vots,
ells viuen de l’opinió pública i per això hem d’estar
units.
La Pilar diu que els polítics que vinguin després que
ho tinguin en compte i que cuidin la natura.
La Montse diu que vol recolzar una plataforma
dintre de l’ Associació de Veïns de les diferents
urbanitzacions.
La Susana diu que amb els moviments veïnals,
signatures, o altres, aconsegueixes despertar de la
letargia als veïns. Tota la zona de construcció de la
2ª fase de Torre Vileta son terres sobreposades. A
les pluges de fa tres setmanes ja va caure molta
terra a la riera.

En Víctor diu que a la 2ª fase d’ Inter- Club hi ha
espècies protegides com “acebo”, “laureles”,
“alisos”, etc.
La Maite viu a Can Guitart. Diu que els veïns ens
trobem de mans lligades. Ens enterem que faran
alguna cosa quan veiem les excavadores. Diu si
l’Associació podem aconseguir la informació del
que s’ha de fer a Inter- Club i així potser es pot
aturar.
La Montse diu que és difícil canviar l’ús d’un sòl a
la nova llei d’urbanisme, però es pot fer.
A les dues es dona per finalitzada l’ Assemblea i es
tanca amb un petit refrigeri.
Cervelló 26 de novembre 2006.

SALUTACIÓ
Bon dia i molt benvinguts a la cinquena Assemblea
de l'Associació de Veïns de Cervelló.
Ara fa cinc anys, un il·lusionat i petit, grup de
persones ens vam unir a fi de treballar amb
esperança i il·lusió per obrir nous camins d’entesa
entre el poble i principalment amb l’administració
local, és a dir amb l’ Ajuntament i altres
Institucions.
L'Associació de Veïns de Cervelló a l’estar només
al servei dels veïns i al no pertànyer a cap opció
política, ens facilita una mica estar al marge de les
tensions, que de quan en quan es van donant.
Naturalment, nosaltres com a representants de molts
veïns ens sentim profundament compromesos amb
ells i amb els seus problemes, que al cap i a la fi,
també ens afecten a tots plegats. Aquesta posició
d’independència ens porta sovint a analitzar en
profunditat i amb més serenor la preocupació que
els veïns directament ens transmeten i que nosaltres
hem de saber copsar per ajudar-los.
Sabíem que la tasca que teníem per endavant, sovint
no seria fàcil, però el que realment no ens
haguéssim esperat mai, és trobar-nos amb l’allau
d’assumptes que contínuament i quasi sense
descans, ens segueixen caient a sobre com una
cascada. Realment podem dir que si no ho
visquéssim no ens ho podríem creure. Avui hi ha
alguns que encara segueixen parlant de
“Desenvolupament sostenible”, però tal com van
les coses ja estem fent tard.
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Ho hem dit en moltes ocasions, però massa sovint
ensopeguem amb la mateixa pedra i ara ho hem de
tornar a repetir:
Volem diàleg i participació, necessitem diàleg i
participació i tenim dret a exigir diàleg i
participació.
Reconeixem que complaure a tothom no és fàcil i
de vegades fins i tot és molt difícil, però hi ha unes
coses bàsiques, que com a veïns responsables, hem
de recordar i exigir als nostres representants, siguin
del color que siguin, que primer de tot estan per
servir al poble i que contínuament s’han d’esforçar
per ”facilitar el diàleg, obert, constructiu, sincer i
treballar sempre pel consens”.

2.
Promoure actuacions de caire
ecològic i de conservació del medi ambient.
3.
Col·laborar a la recerca sobre la
història del poble i en la conservació del
seu patrimoni.
4.
Promoure, organitzar i recolzar
activitats socioculturals.
Per assolir els seus objectius l’ Associació
col·laborarà amb altres entitats del poble i
poblacions veïnes en tasques d’interès comú i
actuarà amb independència de qualsevol opció
política.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Aquestes eines son a l’abast de tothom i sobretot en
un poble, com Cervelló, més fàcils de dur a terme.
En nom de la Junta us donem moltes gràcies per la
vostra assistència i pel vostre recolzament.
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1.
Vetllar per un creixement urbanístic
harmònic amb la forma urbana actual i
l’entorn i per la qualitat dels espais públics.
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COMTES EXERCICI 2005
INGRESSOS:
Saldo anterior
Cistella de Nadal

1.088,75 €
612,00 €

DESPESES:
Ofrenes Florals.... (11 de setembre)
Fotocòpies, cartes + diversos
Rebut de la Federació d’ Associacions de Veïns
Escala de 3 trams
Caminada Popular novembre
Cistella de Nadal

12,00 €
8,97 €
102,00 €
144,90 €
19,85 €
233,04 €

TOTAL

520,76 €

Ingressos:

1.700,75 €

Despeses:

520,76 €

Saldo al 31 desembre 2005

1.179,99 €

COMTES EXERCICI 2006 (del 1 de gener fins al 20 de novembre 2006)
INGRESSOS:
Saldo anterior
Inscripcions de socis/es
Interessos al haver Caixa Penedès

1.179,99 €
982,00 €
0,85 €

TOTAL

2.162,84 €

DESPESES:
Retenció, I.R.C.
Comissions i despeses
Devolucions domiciliacions externes C. Veïns
Ofrenes florals
Corda
Despeses audiovisuals
Material d’oficina, fotocòpies, ampliacions, etc.
5è Aniversari de l’ Associació de Veïns
Apartat de Correus núm. 56
Targeta de mòbil tel. 600326683
Generalitat (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques)
Rebut de la Federació d’ Associacions de Veïns

0,13 €
32,71 €
32,00 €
40,00 €
2,85 €
200,00 €
638,99 €
124,41 €
45,70 €
20,00 €
10,30 €
106,00 €

TOTAL
Ingressos:
Despeses:
Saldo al 20 Novembre 2006

1.253,09 €
2.162,84 €
1.253,09 €
909,75 €
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ACTIVITATS REALITZADES L’ANY 2005
( a partir de la data de la 4ª Assemblea del 27 de
novembre 2005)
12 desembre. Reunió amb la Plataforma
Antiincineració a les cimenteres al Castell de
Pallejà.
Publicació del Butlletí Informatiu nº 19 del mes de
desembre 2005.
24 desembre. Lliurem la Panera de Nadal al
guanyador del sorteig, el Sr. Villegas.
ACTIVITATS REALITZADES L’ANY 2006
31 de gener. Anem a la Televisió d’ Esplugues per
parlar del soterrament de les línies elèctriques del
Carrer Major.
24 de febrer. 5º Aniversari de l'Associació de Veïns
de Cervelló. La festa la vam celebrar el cap de
setmana , 25 i 26 de març a la Rambla Josep
Tarradellas.
6 de març. Uns veïns de la urbanització Planeta
Azul ens informen que volen fer un requeriment
notarial a l’ Ajuntament de Cervelló, a l’ Agència
Catalana de l’ Aigua i al constructor de la
urbanització.
30 d’abril. Assistència a la reunió convocada per la
nova Associació de Veïns de Can Paulet.
2 de maig. Presentació d’al·legacions a l’
Ajuntament de Cervelló, per preservar el passatge
Francesc Guitart.
Publicació del Butlletí núm. 20 del mes de maig
2006
6 de maig. Participació conjunta amb el Grup de
Recerca i Voluntariat per la Preservació de l’
Entorn Natural de Cervelló al ”recercat”. Jornada
de cultura i recerca local dels territoris de parla
catalana celebrada a Amposta.
El dissabte i diumenge 27 i 28 de maig participem
amb un stand a la 8ª Fira de Cervelló.
4 de juny. Participació en la 21ena. Cursa de
Cervelló i celebració de la 6a. Caminada Popular de
la Cursa.
28 de juliol -3 d’agost. Participació en el concurs
fotogràfic de la Festa Major de Cervelló, amb el
“Voluntariat per la Preservació de l’ Entorn Natural
de Cervelló”.

Dijous 3 d’agost, en el marc de la Festa Major, a l’
Ateneu de Cervelló, s’organitzà una xerrada amb
diapositives: “Boscos i Rieres el Medi Natural que
ens envolta” pel naturalista Alfred Belles. A la
cloenda i hagué un col·loqui.
11 de setembre. Participació a la Ofrena Floral.
Diumenge 24 de setembre, Festa de Santa Maria,
Audiovisual i conferència- col·loqui “Les
Muntanyes d’ Ordal” a càrrec de Valerià Paul i
David Serrano.
1 d’octubre amb motiu de la festa de la Vellesa,
conjuntament amb Policia Municipal i amb el
Voluntariat per la Preservació de l’ Entorn Natural
de Cervelló, acompanyar als avis a visitar el forn de
calç i la barraca de la Vinya del Masana.
Posteriorment els avis van anar fins al camp de
futbol.
26 d’octubre. Participem en un seminari sobre
protocol a la Federació Comarcal d’ Associacions
de Veïns del Baix Llobregat.
Publicació del Butlletí núm. 21 del mes d’ octubre
2006.
5 de novembre. Reunió convocada per l’ Associació
de Veïns de Can Paulet per fer el seguiment dels
temes pendents de la urbanització.
Dimarts 14 de novembre a les 10 del vespre, als
estudis de la Televisió d’ Esplugues, participació de
L’ AAVV de Cervelló, conjuntament amb un
representant de la urbanització de Torre Vileta, en
el programa “ De la Protesta a la Proposta” per
parlar sobre la gran preocupació dels veïns per
l’ampliació d’urbanització del la 2ª fase de Torre
Vileta, així, com una breu reflexió sobre la manca
de canals de participació ciutadana a Cervelló.
Diumenge 19 de novembre. Participació a l’
Assemblea del Grup de Recerca.
Participació setmanal, amb el “Voluntariat per la
Preservació de l’ Entorn Natural de
Cervelló” en les tasques de neteja de
barraques, camins, forn de calç, marges,etc.
Assistència a les reunions periòdiques de la
Plataforma Garraf- Ordal. Normalment a Sant
Andreu de la Barca.
Venda de participacions d’una gran cistella de
Nadal.
Assistència a les reunions periòdiques a la
Federació Comarcal d’ Associacions de Veïns del
Baix Llobregat.
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Assistència als plens municipals.
Presentació de cartes a l’ Ajuntament, Institucions,
així com als diversos Departaments de la
Generalitat.
Reunions mensuals de l‘Associació de Veïns de
Cervelló els primers dilluns de mes a les 21 hores a
l’ Ateneu.
PROPOSTES D’ACTIVITATS PEL 2007
Caminades culturals.
2 – 3 Conferències a l’any.
Correspondència amb les Institucions.
Caminada de la Cursa.
Continuar assistint a les reunions de la Federació d’
Associacions de Veïns del Baix Llobregat.
Continuar treballant amb la Plataforma GarrafOrdal.

Obertura de vials al Puig Castellar, sobre la
urbanització Planeta Azul.
Torre Vileta.
Nou cap i pàrking.
Demanem llibres de la junta de compensació de
Torre Vileta.
CARTES A INSTITUCIONS
Direcció General d’ Administració Local. Xarxa de
serveis de la urbanització Can Paulet.
Direcció General de Política Financera
Assegurances. Endeutament de Cervelló.

i

Departament de Governació i Administracions
Públiques. Apujades d’impostos i taxes municipals.
Direcció General d’ Energia, Mines i Seguretat
Industrial. Pedreres.
Agència Catalana de l’Aigua. Torre Vileta.

Continuar treballant amb el “Voluntariat per la
Preservació de l’ Entorn Natural de Cervelló”.

Departament d’Obres Públiques. Desenvolupament
urbanístic.

Assistència als Plens.

Institut Metropolità del Sòl. Torre Vileta.

Vetllar per l’entorn natural i urbà de Cervelló.

Ministeri de Foment. Nova rotonda de la zona
industrial “Raïmat”.

Participació a la Fira.
Continuem organitzant les reunions mensuals el
primer dilluns de cada mes a les 21 hores a l’
Ateneu.
CARTES A l’AJUNTAMENT
Suggerim obrir l’accés pel carrer Resclosa.
Fecsa.
Memòria de criteris i objectius en matèria de
patrimoni públic del sòl, habitatge amb P.O. i
preservació del medi natural.
Magatzem per guardar material de les diverses
entitats del poble.
Síndic de greuges municipal.
Projecte de les obres de millora de la carretera de
Santa Mª.
Grafit “Canya a Espanya” als carrers de Cervelló.
Nova rotonda de la zona industrial “Raïmat”.
Actes dels plens municipals.

Medi Ambient. Torre Vileta.

TELEVISIO D’ESPLUGUES
El passat 14 de novembre vam sortir a la
TV. D’ Esplugues per denunciar la manera com
s’estan portant a terme les obres d’urbanització de
la segona fase de Torre Vileta.
APUNT FINAL
Las promeses son oblidades pels prínceps, mai pels
pobles.
(Giusseppe Mazzini)

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CERVELLÓ
Butlletí núm. 22
Aquesta publicació no comparteix
necessàriament l’opinió dels
seus col·laboradors.
Dipòsit legal: B-21078-2002
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