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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  
Número sessió: 41 

Caràcter: ordinari 
Data: 9 d’octubre de 2018 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Cerdanyola 

 
Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  
Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz) Vocal 

Ciutadà escollit pel Consell (Juan de Maya) Vocal 
Federación Entidades Andaluzas en Mataró (Benito Jurado) Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora (Jordi Illa) Vocal 
Grup Municipal VolemMataró (Ma Lluïsa Galera) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 
Hermandad Divina Pastora  Vocal 

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Associació Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio (Francisco Carneros) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 
As. Murciana Virgen de las Maravillas (Domingo de la Ossa) Vocal 

Miquel Àngel Vadell President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 

 
També assisteixen: 
Carlos García Oquillas Cap d’Àrea de Gestió de l’Espai Públic 

Lluís Gibert Director de Serveis d’Espais Públics i  

Equipaments Municipals 

Marisol Carrillo Cap de Servei d’Equipaments Municipals 

Montse Alemany Coordinadora Centre Tres Roques 

Julio Garrido Ciutadà del barri 

Raquel Fernández Ciutadana del barri 

David Lloveras Ràdio La Veu de Cerdanyola 

Laura Font Salesians Sant Jordi 
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Maria Rosa Devesa Comerciant del barri 

Enric Xiques Comerciant del barri 

 
Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  
Ciutadà a títol individual (J. H. T)             Vocal 

Unió de Botiguers  Vocal 
Grup Municipal CUP  Vocal  

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 
CCOO Maresme (Liliana Mercedes Baigorria) Vocal 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola  Vocal 

Ciutadà escollit pel Consell (Antoni Giménez) Vocal 

Asociación de Artistas FusionArte (Martha Cecília Terranova) Vocal 

Grup Municipal PPC (Juanjo Escámez) Vocal 
Grup Municipal CiU (Dionís Fernández) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Salesians Sant Jordi Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  
Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Casa de Andalucía (Paco Luque) Vocal 
Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

Grup Municipal PxC (Rafael Pérez) Vocal 
  

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell ordinari del 10 de juliol de 2018. 
2. Informació sobre la Pista Polivalent per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, 

les millores a la plaça Mediterrani i al Parc de Cerdanyola. 
3. Programació del Centre de Formació Permanent Tres Roques. 

4. Retorn d’informació sobre ajudes a la rehabilitació. 
5. X Mostra d’Entitats de Cerdanyola. 

6. Seguiment de demandes 
7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 
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Desenvolupament del consell 
Miquel Àngel Vadell, President del Consell Territorial de Cerdanyola dóna la benvinguda als 
assistents. 

 

Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell ordinari del 10 de juliol de 
2018. 
S’aprova per unanimitat. 
 

Punt 2. Informació sobre la Pista Polivalent per a usos esportius i cívics al barri de 
Cerdanyola, les millores a la plaça Mediterrani i al Parc de Cerdanyola. 
(S’adjunta a aquesta acta la presentació que es projecta a la pantalla). 
Miquel Àngel Vadell explica que l’Ajuntament ha escoltat les esmenes que van fer els membres 
del Consell Territorial en la sessió del dia 29 de maig de 2018 i posa en context el projecte. Avui 
us venim a presentar com serà la Pista Polivalent per a usos esportius i cívics al barri de 
Cerdanyola. Inclourà uns lavabos públics, un traster, un quadre elèctric de festes. Ara se seguirà 
el calendari habitual, adjudicació, compres i contractació, etc. Fins arribar a l’abril/maig del 
2019, moment en què podrien començar les obres, el període d’execució s’estima en 9 mesos de 
durada. Aquesta obra s’engloba en el conjunt de millores que s’estan fent a la zona d’Enric 
Pujol, com l’espai del mur perimetral, les graderies en el camp de futbol, les obres de la petanca 
amb un mòdul adaptat.  

El president del Consell Territorial de Cerdanyola dóna la paraula a Marisol Carrillo, Cap de 
Servei d’Equipaments Municipals, que comença a desenvolupar el document que adjuntem a 
aquesta acta. 
Marisol Carrillo explica el context en què se situa aquesta obra. La pista de sorra d’Enric Pujol 
fa de límit a la construcció. Recollint les propostes del Consell del mes de maig, s’ha incorporat 
al projecte la construcció de 2 lavabos públics, un magatzem i espai auxiliar per a instal·lacions i 
neteja. 

El nou marcatge esportiu serà de 2 pistes de basquet de 28x15 i una pista transversal de 
handbol/futbol sala 40x20. Aquest canvi respon a la demanda de tenir pistes més grans de format 
competició i alhora facilita la gestió de l’espai, donat que la proposta inicial de 3 pistes de 
basquet (26x13) i una tranversal de futbol requeria el muntatges i desmuntatge de porteries de 
futbol per utilitzar les pistes de basquet al estar dintre del marcatge de basquet. 
Els lavabos seran públics i estan situats en un edifici independent a la pista polivalent coberta. 

Hi haurà dos accessos principals amb portes independents. Se solucionaran els desnivells en el 
terreny. L’accés principal serà al carrer de l’Estadi coincident a l’alçada del carrer Jocs Olímpics 
a través de portes independents.  

Lluís Gibert, Director de Serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals, explica que la 
porta de la pista queda més endins. Els lavabos públics són independents, estan situats a la 
vorera, de tal manera que formen part del parc de lavabos públics de Mataró, estan situats a la 
via pública.  
 
Marisol Carrillo explica que la construcció de la pista permet que es vegi l’interior. Aquesta 
pista no té un gestor esportiu. Les porteries i cistelles són fixes, així ningú ha d’estar muntant i 
desmuntant. 
En total costarà 934.772,79 euros. 
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Lluís Gibert comenta que l’arquitectura de l’obra és de qualitat, serà un element identificador i 
això permetrà més activitat en l’interior de la instal·lació. 
 
Aquestes obres s’inclouen en una remodelació global de la zona: 
 

- Un nou tancament perimetral 256 m lineals 
- Adequació de grades a la normativa per a 1.260 persones 
- Nou mòdul adaptat i enllumenat 1.002 m2 
- Reforç de paviment de la calçada (21.200 m2). En total 323.000 a Cerdanyola 
- Pista polivalent coberta 1.600 m2 

 
El complex té un cost global de 1.741.893,67 euros. La intenció és que el barri no només es doti 
d’equipaments sinó que millori en el seu conjunt. La pista serà similar a la d’Eusebi Millán. Des 
del carrer Jocs Olímpics, es veurà el mateix impacte visual de la façana.  
Es veurà també un eixamplament de la vorera, perquè quan surti la gent de la pista hi hagi espai 
suficient, cal garantir l’accessibilitat fent una vorera és ampla. Hem pensat en no només fer una 
pista, sinó dotar la zona d’una urbanització millor i més adaptada. 
 
Sobre les millores en l’enllumenat públic, d’acord amb el Pla d’Enllumenat de Mataró, tots els 
quadres elèctrics que tenen lluminàries amb làmpades de vapor de sodi s’estan canviant per 
LED, ja que presenten un rendiment elèctric més favorable. Lluís Gibert explica que el contracte 
de licitació de compra de noves lluminàries diu que més de 300 punts de llum corresponents al 
barri de Cerdanyola seran substituïts per tecnologia LED. Cal tenir en compte que la tecnologia 
ha evolucionat ràpid. Així mateix, el pavelló s’il·luminarà amb projectors de LED i consumirà 
un 25% del que hagués consumit si fos de vapor de sodi.  
 
Javier Sánchez del Campo pren el torn de paraula i explica que el projecte li agrada. I pregunta 
per als actes que no siguin esportius, de quin mobiliari es disposarà. Carlos García Oquillas, Cap 
d’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, respon que no hi haurà inventari de mobiliari propi, però que 
es podrà demanar a Cultura. Aquest mobiliari forma part del capital de la ciutat i és mitjançant 
sol·licitud que se’n fa la seva cessió per a les festes corresponents. Miquel Àngel Vadell apunta 
que caldrà fer-ne la sol·licitud a Cultura, com s’està fent per a qualsevol festa popular que 
s’organitza. Carlos García reforça la idea la pista comptarà amb el quadre de festes tal com 
s’havia previst. 
 
Julio Garrido pren el torn de paraula i pregunta si les cistelles de bàsquet seran fixes. Se li respon 
que el pal de la cistella serà fix i que els conserge d’esports podrà pujar i baixar la cistella, 
modificant-ne l’altura, tindran adaptador de basquet i minibasquet. Les polivalències comporten 
responsabilitats en la gestió. Lluís Gibert explica que les cistelles no seran de posar i treure. 
 
Julio Garrido també pregunta per l’impacte visual de la llum. Se li respon que hi haurà tres 
nivells d’encesa depenent de l’activitat que es desenvolupi.  
 
Carlos García Oquillas explica que s’ha de treballar amb Esports i Participació qui obrirà i 
tancarà l’equipament. Sobre la instal·lació de lavabos, estaran a la vorera del carrer Estadi, tenen 
un disseny independent. La connexió amb portes a dos nivells permeten moltes possibilitats. 
Lluís Gibert explica que la porta serà transparent. 
 
Julio Garrido pregunta si s’hi podrà accedir amb furgonetes. Se li respon que sí que està 
contemplat, per poder descarregar i carregar material. També pregunta per posar-hi vestuaris.  
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Lluís Gibert explica que la posició del mòdul de lavabos i serveis és intencionada i que genera la 
pauta pel possible creixement de l’equipament. L’espai per poder fer-hi uns vestuaris hi és i seria 
a continuació del mòdul de serveis. Si hi ha d’haver més necessitats ho tindrem present, afirma. 
Aquest edifici pot ser de planta i primer pis? Doncs en un futur es podria estudiar. Amb el 
projecte que presentem estem a un terç de les possibilitats que pot presentar l’equipament. Sobre 
les porteries, aquestes queden fora de la pista de bàsquet. 
 
Julio Garrido parla del terra que rellisca en algunes pistes esportives de la ciutat. Lluís Gibert 
respon que es farà de formigó. Hi ha calçats esportius que fan relliscar més. També s’ha detectat 
que hi ha un problema de neteja de la pols que s’hi va acumulant amb el pas del temps, cal 
millorar-ne el manteniment. Mirarem el tipus de rugositat de la pista. En ser una pista coberta, 
no hi plou, no es neteja sola. El calçat sintètic no ajuda. 
 
Juan de Maya explica que està sorprès favorablement ja que es tracta d’una reivindicació 
històrica del barri. Aquets projecte no són 4 columnes amb un sostre. Pregunta per què s’haurà 
de fer quan es necessiti en cas d’emergència, per exemple si una festa major s’ha de traslladar 
aquí en cas de pluja. Pregunta també pel desnivell del terra i pel subterrani o magatzem. Lluís 
Gibert explica que hi ha poc desnivell en el terra. El magatzem farà 20 m2. Quan s’hagi de 
traslladar una festa, caldrà traslladar el material que va amb gàbies, caldrà fer una bona gestió 
del material. 
 
Maria Lluïsa Galera pren el torn de paraula i explica que es veu una pista grossa per poder-hi 
jugar futbol sala. També seran dues pistes de bàsquet grans reglamentàries. Pregunta per si les 
cistelles seran regulables, se li respon que sí. Sobre els lavabos, apunta que si se’n fa el mateix 
manteniment que al Parc de Cerdanyola estan molt deixats. Carlos García Oquillas respon que 
s’intentarà fer-ne un bon manteniment, però que hi ha un problema greu d’incivisme. 
 
Salvador Herraiz explica que caldria tenir en compte els lux que rebrà la gent que assisteixi als 
esdeveniment que es facin a la pista, ja que amb menys watts es pot aconseguir més llum. Lluís 
Gibert respon que el LED és una llum molt concentrada, no té difusors. A més, estaran a 7 m i 
mig d’alçada. La tendència de totes les administracions és canviar les llums a LED i retirar la 
incandescència. Salvador Herraiz replica que aquesta llum pot tenir un impacte en la salut de les 
persones. 
 
Juan de Maya pregunta si aquesta pista es podrà fer servir un dissabte o un diumenge. Li 
responen que sí, i que hi cabran 3.000 persones com a màxima ocupació. 
 
Lluís Gibert explica que aquest projecte es presentarà dilluns en la Comissió Informativa i que 
ara se seguiran els processos habituals, període d’informació pública per presentar al·legacions. 
Caldrà aprovar-se en Junta de Govern, caldrà publicar-se al BOP. Iniciar-ne la licitació, 
adjudicació de les obres. Els diners a la caixa per poder-la fer els tenim. Cap al maig del 2019 
podrien començar les obres. 
 
Canviant de qüestió i seguint amb la projecció a la pantalla, Miquel Àngel Vadell introdueix les 
millores al Parc de Cerdanyola i a la Plaça Mediterrani, aquestes millores tenen l’objectiu de 
millorar el barri de Cerdanyola. 
 
Lluís Gibert explica que en jardineria, a causa de les retallades no s’ha invertit com sempre i que 
ara s’ha d’intentar reflotar. S’invertiran 13.000 euros al Parc de Cerdanyola. Entre d’altres 
actuacions, s’eliminaran els escocells i jardineres. A la cruïlla de l’Av. Gatassa amb Ramon 
Berenguer s’hi farà plantació arbustiva. 
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A la plaça Mediterrani s’hi destinaran 41.000 euros. Es tornarà a plantar, el reg anirà per 
telegestió. Hi ha hagut problemes d’erosió, s’adequaran les puntes dels murs i es farà una 
reconstrucció de pedra d’aquests. Es pavimentarà la zona. Es posaran més arbres al centre de la 
plaça. L’objectiu és que esdevingui una zona verda i no de sauló. 
 
Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les millores al Parc de Cerdanyola. Reivindica ampliar 
la vorera i substituït els adoquins per rajoles. La vorera té un espai per ampliar-se i demana que 
es prengui nota perquè això s’inclogui en el Pla de Mobilitat. Carlos García Oquillas respon que 
pren nota i que aquest és un projecte al marge. 

 

Punt 3. Programació del Centre de Formació Permanent Tres Roques. 
(S’adjunta a aquesta acta la presentació que es projecta a la pantalla). 
Montse Alemany, Coordinadora del Centre Tres Roques desenvolupa el document que adjuntem 
a aquesta acta i reparteix un fulletó informatiu entre els membres del Consell. Explica que Tres 
Roques és un centre de referència i fa un resum de totes les activitats que s’hi realitzen. Fa 
èmfasi en la celebració dels 10 anys de funcionament del centre. 
S’obre torn de paraula. 

Javier Sánchez del Campo comenta que el percentatge d’usuaris de Tres Roques que són veïns 
del barri de Cerdanyola és baix. Montse Alemany respon que efectivament aquest és un dels 
reptes pels quals estan treballant. Malauradament hi ha persones del barri que quan passen per la 
Plaça del Canigó encara no saben què s’hi fa allà. El boca-orella funciona molt bé i estan 
intentant promoure encara més que els joves i adults del barri s’interessin per la formació que 
s’hi fa. 

Julio Garrido apunta que caldria fer una campanya de promoció al barri perquè la resta de la 
població conegués Tres Roques. 
Montse Alemany explica que ara esperen que els nois i nois dels centres educatius que visiten el 
Centre per fer-hi activitat facin de vincle amb les seves famílies per atraure més usuaris. També 
caldrà reforçar les campanyes publicitàries que es fan del Centre. 

 

Punt 4. Retorn d’informació sobre ajudes a la rehabilitació. 
Miquel Àngel Vadell explica que l’objectiu de la subvenció era arribar a aquelles comunitats 
amb més dificultats i amb deficiències greus en l’edificació. Més enllà de les dades, destaquem 
que un percentatge elevat de les sol•licituds responen a aquest perfil. Ha estat possible que hi 
accedissin gràcies al treball intensiu amb les comunitats tant dels tècnics dels programa de suport 
a les comunitats, com dels d’habitatge.  

Dues de les sol•licituds es consideren com a no competitives en plantejar la solució de 
deficiències greus.  
A part, 19 comunitats han sol•licitat la subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a 
tota la ciutat.  
Ara estem en fase de completar les sol•licituds en les que manca informació, abans de valorar i 
concedir els ajuts. L’import final de la subvenció dependrà de les rendes del veïns però és 
possible que sobri pressupost (sobretot a Rocafonda) i pugui entrar alguna comunitat més. 
Primeres dades del resultat de la convocatòria 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’edificis, per comunitats de 
veïns: 
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S’emplaça a tots els membres del Consell que tinguin dubtes sobre aquest punt, que es posin en 
contacte amb el Servei d’Habitatge que els aclarirà tot el que vulguin saber. 

 

Punt 5. X Mostra d’Entitats de Cerdanyola. 
Miquel Àngel Vadell cedeix la paraula a la secretària del Consell, Cristina Iglesias, tècnica de 
participació, que explica en què consistirà el 10è Aniversari de la Mostra d’Entitats de 
Cerdanyola. 

El dissabte 20 d'octubre, a partir de les 18.30 h a la sala de conferències de l'Institut Miquel 
Biada, es podrà gaudir del recital de poesia a càrrec de l'Associació Cultural de Cerdanyola i de 
la representació teatral de la mà del Col•lectiu de Teatre EPMA. Aquestes dues activitats s’han 
programat en un espai diferent perquè són parlades i a la plaça no se senten bé. 

El diumenge 21 d'octubre, la plaça de l'Onze de Setembre serà la seu de la Mostra d'Entitats on 
s'hi ubicaran més d'una vintena de paradetes de les diferents associacions on es podrà gaudir de 
la seva activitat. La celebració començarà a les 9.45 h amb la tradicional cercavila que sortirà de 
la plaça d'Isla Cristina, seguint el seu recorregut pel carrer Rosselló fins arribar al Passeig de 
Ramon Berenguer III per entrar a la plaça de l'Onze de Setembre per l'entrada situada al carrer 
de l'Estadi. A la cercavila hi participaran les colles geganteres dels principals centres educatius 
del barri, varietat de batucades i també el drac xinès. 

A la plaça de l'Onze de Setembre hi haurà l'escenari on, a partir de les 10.15 h, les diferents 
entitats mostraran els seus balls tradicionals als assistents. S'hi podran contemplar danses 
senegaleses, malianes, andaluses, marroquines, fins a espectacles com la zumba-dance o el 
bollywood. Com a novetat, i per commemorar aquesta desena edició de la Mostra, les entitats 
han preparat una actuació conjunta. Es tracta de la recitació col•lectiva del poema 'Canto a mi 
barrio', de l'autor Juan de Maya, membre de l'Associació Cultural i activista social i cultural del 
barri des dels anys 60. El final de festa anirà a càrrec de l'artista convidat Indio Blau, que oferirà 
un petit concert de flamenc-fusió.  
Per als més joves hi haurà una zona de jocs i tallers on es podrà gaudir de la pintura, l'aualé, els 
escacs, pinta-cares, trenetes, henna... a càrrec de les diferents entitats i de l'Espai Jove de 
Cerdanyola i l'Espai Gatassa. 

Amb motiu del 10è aniversari de la Mostra, també es realitzarà una exposició de fotografies de 
les deu edicions viscudes. Les entitats del barri han participat en la recopilació d'imatges d'aquest 
esdeveniment que s'ha celebrat des de l'any 2009 al barri de Cerdanyola i que està plenament 
consolidat. Aquesta mostra es podrà contemplar el mateix dia 21 d'octubre a la plaça de l'Onze 
de Setembre i a partir de la setmana següent quedarà exposada al Centre Cívic de Cerdanyola. 
 

 

Cerdanyola 
Rocafonda /Palau / 

Escorxador
Total

Sol·licituds 13 14 27

Reparació deficiències ITE 8 12 20

Accessibilitat 5 2 7

Eficiència energètica 0 0 0

Pressupost obres 406.638 € 254.574 € 661.213 €

Dotació ajuts 200.000 € 200.000 € 400.000 €

Pressupost/ dotació 49% 79% 60%
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L'Ajuntament de Mataró ha volgut reconèixer la tasca de les entitats editant un obsequi per a tots 
els participants a la desena edició de la Mostra. S'han produït 700 motxilles de lona amb la 
imatge gràfica de l'efemèride que es repartiran entre les entitats que hi col•laboren. 
La tècnica de participació es compromet a enviar a tots els membres del Consell el cartell de la 
Mostra perquè en puguin fer difusió a les seves entitats i contactes respectius. 

Julio Garrido comenta que és un fet greu que la data de la Mostra d’Entitats coincideixi amb la 
Caminada contra el Càncer de Mama. La tècnica de participació respon que no es tenia 
constància d’aquesta coincidència i que treballaran conjuntament amb els altres serveis 
municipals perquè això no es torni a produir. També apunta que en una ciutat com Mataró, amb 
tanta activitat tots els caps de setmana, és difícil trobar una data que no se solapi amb altres 
activitats. 

 

Punt 6. Seguiment de demandes 
Miquel Àngel Vadell detalla totes els demandes amb les seves respostes corresponents: 

 
1. Informar al Consell dels Indicadors de rendiment global de l’Espai Gatassa. 

 Enviat el 27/08/18. Tenim més indicadors que facilitarem per email. 

 
2. Enviar el mapa lumínic de la ciutat als membres del Consell Territorial de Cerdanyola. 

Enviat el 05/10/2018. 

 
3. Preguntar a Espai Públic per les actuacions de millora en l’enllumenat a l’Avinguda 

Gatassa i també el motiu pel qual no és convenient entrar una proposta de pressupostos 
participatius sobre enllumenat si fins l’any 2024/2025 no està prevista la fase del Pla 
Director al barri de Cerdanyola. 

Resposta del servei corresponent: 
Totes les llumeneres són noves de LED, es van canviar fa un parell d’anys. Els nivells lumínics a 
la Av. Gatassa són alts (hi ha alguna ombra per arbres però en general està al màxim del que 
permet la normativa). 

Fins el 2024/2025 no està prevista la fase del Pla director al barri de Cerdanyola. El Pla director 
no planifica actuacions per barris. Es planifiquen els treballs segons els nivells de seguretat 
(Lumínica. Elèctrica i Mecànica de les instal•lacions). Hi ha quadres del barri de Cerdanyola 
previstos pràcticament a tots els anys de d’auditoria. Les dates poden canviar en funció de la 
evolució del pressupost i possibles subvencions. 

Altres actuacions previstes a l’enllumenat: Les llumeneres que tenen les bombetes per canviar, 
es canviaran a LED dintre dels treballs de manteniment. Es farà a finals d’aquest any principis 
del vinent (amb una compra de llumeneres que acabem d’adjudicar) i en el cas de Cerdanyola 
afectarà pràcticament mig barri. Serà un canvi significatiu. 
 

4. Facilitar als membres del consell el Projecte de manteniment i millora dels paviments de 
la ciutat per aquest any 2018. 

Enviat el 16/07/2018. 
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5. Demanar a la Policia el nombre de sinistres que hi ha a  l’encreuament del carrer Estadi 
amb el Camí del Mig per tal d’estudiar si hi cal una rotonda o algun altre element que 
millori la circulació.  

Tenim l’informe de la Policia Local amb el nombre de sinistres des de l’any 2016 i no és molt 
elevat. Mobilitat comenta que també hi ha rotondes amb accidents, fer una rotonda no és 
garantia que no hi hagi més accidents i que en aquest tram ja hi ha varies rotondes. 
 

6. Incloure un punt en l’ordre del dia del proper Consell Territorial de Cerdanyola per parlar 
de la restauració del Tramvia número 4 i la seva ubicació al barri. 

El conveni no es va materialitzar. El tramvia és al Pericó emmagatzemat. S’està pendent de fer-
hi alguna cosa i que quedi al barri en alguna plaça o rotonda, possiblement al Sorrall. Es 
treballarà conjuntament amb el Consell quan es pugui dur a terme aquesta restauració. 

Eusebi Vidiella diu que el Tramvia no se situï a la rotonda nova d’El Sorrall, ja que aquesta és 
massa petita i estreta. Allà no.  

Salvador Herraiz comenta que es podria posar davant la piscina d’El Sorrall o bé al Parc de 
Cerdanyola. 

 
7. Demanar al Servei de Mobilitat que estudiïn la petició del canvi de recorregut de la línia 

6 de MataróBus. 

Resposta Mobilitat enviada a Javier Sánchez del Campo el 18/07/2018: 

L’operador informa que fer la prolongació a la línia 6 comportaria un temps superior que faria 
modificar els horaris i empitjorar la freqüència de pas en uns 3 minuts, eliminant expedicions de 
pas al llarg del dia. Considerant que es pot fer correspondència amb altres línies per tal 
d’apropar-se a la zona de Cerdanyola nord, i que hi poden haver línies alternatives que connectin 
de forma directa algunes parades amb la zona de l’avinguda de la Gatassa, no considerem 
realitzar aquesta prolongació. Sí que es va fer la prolongació a la L7 ja que va més sobrada de 
temps i no afectava els horaris ni la freqüència.  
 

8. Reiterar per tercera vegada a la Xarxa d’Equipaments Cívics que posin una cartellera a la 
plaça d’Isla Cristina. 

Està demanada des de fa temps, la resposta és que no està pressupostada de moment. 

 

9. Demanar que es posi un rètol de prohibit jugar a pilota a la Plaça d’Isla Cristina. 

Demanat a Jardineria el 16/07/2018. Insistit el 05/10/2018 per manca de resposta. 

 
10. Demanar que es faci una neteja al Camí del Parc Forestal i es retirin les deixalles. 

Demanat el 16/07/2018 a Neteja. Salvador Herraiz insisteix molt en això i diu que ha entrat una 
nova instància. 
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11. Preguntar al Servei de Mobilitat si es pot eliminar la zona de càrrega i descàrrega del 
carrer Carlemany ja que es perden dues places d’aparcament i no té cap sentit perquè no 
hi ha comerços. 

Resposta de Mobilitat: 
La CiD (zona de càrrega i descàrrega) del c. Carlemany consta del 2010. Mirarem l'ús que se'n fa 
via inspecció a veure quin ús té. Però en general, no cal que hi hagi un comerç a prop si no que 
cada cop més hi ha comerç digital que fa necessari la distribució urbana a domicili, repartiment 
de butano, repartiment de menjar, etc... que necessiten d'aquestes zones. Si no, les acaben fent 
sobre la vorera si no donem alternativa. 

Domingo de la Ossa reitera aquesta necessitat i entra per email un nou escrit que es fa arribar a 
Mobilitat perquè es reconsideri la demanda. Mobilitat en farà seguiment i facilitarà una resposta. 

 
Punt 7. Sobrevinguts 
Prec de VoleMataró per millorar imatge d’entrada a la ciutat per Cerdanyola. 
Demanen que es netegi la zona d’El Sorrall ja que hi ha un problema de Salut Pública. El 
president, Miquel Àngel Vadell, afirma que caldrà fer un requeriment de neteja als propietaris de 
terrenys d’aquesta zona. Els comerciants de la zona estan molt preocupats perquè hi ha rates, ho 
testimonien Maria Rosa Devesa i Enric Xiques, que en són part afectada. Maria Lluïsa Galera, 
de VoleMataró, comenta que a la Benzinera del d’Ara caldria fer-hi actuacions de neteja, 
salubritat i millora. Si són privats, caldrà obrir-los expedient perquè facin el favor de netejar-ho. 
Aquesta és una zona d’espai públic que cal preservar i potenciar. 

 
D’altra banda, s’expliquen els punts de votació físics per als Pressupostos Participatius que hi 
haurà a Cerdanyola i s’acorda que s’enviaran per email als membres del Consell per tal que 
incentivin la participació ciutadana. El dia 16 d’octubre comencen les votacions: 

• Plaça Isla Cristina: 17/10 i 22/10 matí de 9 a 14 h , 23/10 i 6/11 tarda de 16.30 a 20 h 
• Rotonda (Plaça Alcalde Serra i Xifra): 16/10 tarda de 16.30 a 20 h i 31/10 matí de 9 a 14 h 

• Centre Cívic Cerdanyola: 26/10 matí de 9 a 14 h 
• Casal de Gent Gran Oriol Batista: 31/10 tarda de 15:30 a 19h 

 
Punt 8. Precs i preguntes 

 
- Javier Sánchez del Campo entra per escrit una pregunta: 

Qué pasa con las obras de las tuberías del depósito de agua de Rocablanca en la Avenida de Puig 
i Cadafalch, en el tramo entre la Avenida Gatassa y el Paseo Ramón Berenguer? Causas de la 
prolongación en el tiempo de las obras y previsiones de terminarla. 

Gracias. 
La resposta d’Aigües de Mataró és aquesta: 

Segons els tècnics de l’obra, el motiu pel que s’ha retardat la finalització d’aquest tram entre 
avinguda Gatassa i Ramón Berenguer és que hi ha hagut dificultats en les connexions amb els 
claveguerams dels edificis. Es va aprofitar que s’obria el carrer per  les obres d’instal•lació de les 
canonades del nou dipòsit per la renovació del clavegueram. 
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Les dificultats s’han esdevingut perquè en alguns casos no s’havia trobat l’escomesa i ha hagut 
de venir la càmera a fer la inspecció.  

Es preveu que es finalitzarà la obra en aquest tram el dia 26 d’octubre.  
Degut als treballs d’asfaltat, a la  Av. De Josep Puig i Cadafalch, entre el c. de Josep Monserrat 
Cuadrada i el c. de Joan Maragall, es tallarà el trànsit als vehicles excepte als autobusos  els dies 
9 i 10 d’octubre per l’asfaltat de la calçada. 

AMSA està al servei de qualsevol ciutadà/ana que s’hi vulgui adreçar per plantejar dubtes o 
demanar informació sobre els obres. Tots els dimarts al matí hi ha un punt d’informació físic al 
Centre Cívic de Cerdanyola. 
 

- Juan de Maya reclama que s’arrangin els bassals que es formen quan plou en els carrers 
de l’Avinguda Gatassa amb el carrer Corredor i de la Cisa, a causa del mal estat del ferm. 

- Salvador Herraiz reclama que es netegi el camí del Parc Forestal. A més, hi ha 
abocament indiscriminat de fibrociment. Diu que hi ha vist 5 sacs aquesta setmana. 
S’acorda que es preguntarà quin protocol s’ha de seguir perquè es retirin, ja que és un 
material tòxic i la Generalitat té una normativa. 

- Francisco Carneros exposa que al carrer Carlemany, en el Centre de Dia de l’Alzheimer 
hi ha unes llums mal enfocades que donen directament a un habitatge. Es demanarà que 
la Policia Local vagi a inspeccionar-ho per veure si compleix amb la normativa. 

- Francisco Carneros exposa que a la Plaça d’Isla Cristina hi ha un contenidor d’obra ple 
de runa que no es recull des de fa dies.  

- Eusebi Vidiella demana que es faci més gran la rotonda nova d’El Sorrall i el carril 
d’incorporació a aquesta. L’entrada hauria de ser més oberta ja que s’envaeix el carril 
contrari. 

- Maria Lluïsa Galera pregunta com és que les obres de Via Sèrgia porten tant temps 
parades. Els treballadors són de Vialser i no s’hi veu massa activitat. Es farà la consulta. 

- David Lloveras, de Ràdio La Veu de Cerdanyola demana que a l’Avinguda Puig i 
Cadafalch s’arreglin els forats que hi ha al terra d’asfalt que hi ha davant dels Salesians. 

 

S’acaba la sessió a les 21.15 hores 

 

Acords i compromisos: 

 
1. S’acorda enviar als membres del Consell els punts de votació dels Pressupostos 

Participatius al barri. 
2. S’acorda enviar als membres del Consell el cartell de la Mostra d’Entitats de Cerdanyola 

perquè en facin difusió. 
3. Demanar que s’arrangin les cruïlles de l’Avinguda Gatassa amb Marededéu del Corredor 

i de la Cisa. 
4. Demanar que es retirin els sacs de fibrociment que s’aboquen al camí del Parc Forestal. 
5. Preguntar a la Policia Local per unes llums mal enfocades del Centre de Dia de 

l’Alzheimer que il·luminen directament un habitatge particular. 
6. Demanar que buidin el contenidor de runa que hi ha a la plaça d’Isla Cristina. 
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7. Preguntar si es pot fer més gran l’accés a la nova rotonda d’El Sorrall perquè els carrils 
són molt estrets i s’envaeix el carril contrari al passar. 

8. Preguntar quina previsió de finalització de les obres de Via Sèrgia hi ha, ja que no s’hi 
veu molta activitat. 

9. Demanar que s’arrangin els forats i problemes d’asfalt que hi ha a l’Avinguda Puig i 
Cadafalch davant dels Salesians. 

10. Demanar que se substitueixin les llambordes de la vorera del Parc de Cerdanyola per 
rajoles normals. 

11. Requerir als propietaris de terrenys de la zona d’El Sorrall que els netegin. 

 

 
Mataró, 25 d’octubre de 2018 

 
       President                                                              Secretària accidental 

 

 

 
  

 
 

 
Miquel Àngel Vadell     Cristina Iglesias Rabascall 

 
 

 


