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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 51  (Telemàtica) 

Caràcter: ordinari 

Data: 6 d’abril de 2021 

Hora: 19.00 hores 

Lloc: Telemàtic 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. Murciana Virgen de las Maravillas (Domingo de la 

Ossa) 

Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

As. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultural 

(Dionís Fernández) 

Vocal 

Ciutadana a títol individual (Raquel Fernández) Vocal 

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

També assisteixen: 

Nom 

entitat/organització/institució 

Càrrec dins del consell:  

Laura Seijo Elvira Regidora delegada de Benestar Social i Promoció 

de la Salut   

Núria Moreno Romero Regidora delegada d´Urbanisme i Promoció de 

Ciutat i Comerç   

Xavier Alemany Vilches Director d’Urbanisme 
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Eva Hernández Faba Adjunta direcció Servei Atenció Primària del 

Barcelonès Nord i Maresme 

Eva Pallars Sanchís Adjunta ACUT Mataró -Maresme 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Ciutadà a títol individual (D.T.M.) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

As. Radio la Voz de Cerdanyola (D.LL.) Vocal 

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

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. d’Artistes Fusionarte  Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora Vocal 

 

Assisteixen com a públic: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Antonio Fernández Neila Particular /Públic 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial  

ordinari del dia 16 de febrer de 2021 

2. Entrada en funcionament del CUAP Camí del Mig (atenció urgències) 

3. Planejament urbanístic de l’àmbit del Sorrall 

4. Propostes de noms pel nou Parc situat a la Ronda Bellavista 

5. Sobrevinguts 

6. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

7. Precs i preguntes 
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Desenvolupament del consell: 
Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom).  

La secretària explica que una vegada més ens reunim per celebrar Consell Territorial 

de forma telemàtica a causa de les mesures sanitàries pel Covid-19. Aquesta és la 

segona sessió d’aquest any 2021 ja que la regularitat és bimensual. 

Es tancaran els micròfons de tothom excepte els dels ponents que ens acompanyen i 

de la presidenta i secretària. La sessió serà gravada. 

Quan alguna persona vulgui parlar haurà de demanar-ho clicant la icona que tenen a 

la seva pantalla, que és la imatge d’una mà. 

Pren la paraula la Presidenta del Consell i presenta als convidats d’avui que són: 

La senyora Eva Hernández i la senyora Eva Pallars que ens explicaran l’entrada en 

funcionament del CUAP Camí del Mig, per aquest punt també ens acompanya la 

regidora Laura Seijo. 

També assisteixen per explicar el planejament urbanístic del Sorrall la regidora Núria 

Moreno i el Cap d’Urbanisme Xavier Alemany. 

La presidenta, Bea Delgado, diu unes paraules de recordatori pel senyor Joaquim 

Mons que ens va deixar el mes passat. 

 

1. Lectura i aprovació, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del 

dia 16 de febrer de 2021 
La secretaria Àngels Castillo dona la paraula aquella persona que vulgui fer una 

esmena o aclariment que no s’hagi plasmat com es volia, per poder rectificar-lo. En el 

cas de no voler fer cap rectificació o afegitó quedarà aprovada per unanimitat. 

La secretaria informa que amb l’aprovació d’aquesta acta que porta inclòs el nom 

consensuat per a la Pista Poliesportiva de Cerdanyola, serà enviada a la Direcció 

d’Esports i des d’allà la remetran al Nomenclàtor per tal que la proposta sigui tinguda 

en compte en la seva primera sessió. S’anirà fent el seguiment i informant. 

 

2. Entrada en funcionament del CUAP Camí del Mig (atenció urgències) 

La regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut, senyora Laura Seijo, presenta 

als representats de l’ICS que explicaran l’entrada en funcionament del CUAP de 

Camí de Mig que és un nou dispositiu d’urgències a la ciutat.  

Diu que aquesta és una bona notícia ja que a nivell de Salut es un valor afegit. S’està 

explicant a tots els consells per tal que entre tots des de la informació que us estem 

donant que també la pugueu traspassar a la resta de la ciutadania. 
Pren la paraula la senyora Eva Pallars amb càrrec d’adjunta d’Infermeria del futur 

CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) de Mataró situat al CAP 2 del 

Maresme a les antigues dependencies de l’INS. Avarca des de Premià fins Arenys, 

comptant Argentona, Dosrius i Òrrius. Explica que es un Centre d’Atenció Primària 

que fan analítiques, RX i que la diferencia es que hi ha: “box” per les persones que 

s’han de quedar amb observació. Estarà obert tots els dies de l’any les 24 hores. És un 

servei de proximitat. Les diferencies d’un CAP normal, son els equipaments que 

tenen per atendre els pacients. Els pacients han d’anar dins de la franja horària al seu 

CAP habitual, i el propi metge ja derivaria al CUAP per qualsevol prova que en el 

mateix CAP no es poguí fer. En el cas que el CAP estigui tancat us podeu adreçar al 

CUAP . Les persones que tenen una urgència vital es poden atendre al CUAP sense 

tenir que passar per l’Hospital i així no col·lapsar els hospitals, també les persones 

que necessiten un tractament puntual el mateix CUAP els podran administrar sense 

que el pacient hagi d’anar al Hospital. El CUAP es un punt entre mig del CAP i 

l’Hospital. 
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Comprèn una àrea d’influència de 13 àrees bàsiques d’influència i donarà cobertura a 

270.000 persones amb l’objectiu d’atendre les urgències de baixa i mitjana 

complexitat. Al disposar d’una cartera de serveis amb valor afegit als Equips 

d’Atenció Primària, es podran atendre patologies que no es poden resoldre des dels 

EAP’s però tampoc són susceptibles de derivar-les a un centre hospitalari. L’objectiu 

bàsic és que aquelles urgències que es puguin atendre des d’atenció primària es faci 

des d’aquí. 

Un altre objectiu és donar continuïtat assistencials a aquelles persones amb malalties 

cròniques avançades que requereixen atenció intermitja entre domicili i centre 

hospitalari.  

Estan coordinats entre Equips d’Atenció Primària, l’Hospital de Mataró i centres 

sòciosanitaris.  

La plantilla està formada per dues persones d’infermeria i 2 metges/esses de família 

especialitzats en urgències per torn (12 hores). Un auxiliar de  clínica amb torn de dia 

i dos persones administratives, una per cada torn (matí i vespre). En totes les franges 

horàries  hi ha personal de reforç per quan l’activitat augmenti.  

Com a serveis extres hi haurà: analítiques, radiologia, aparells d’electromedicina per 

atendre urgències a l’espera de ser traslladades a l’Hospital.  

 

Torn de paraules: 

 Javier Sánchez del Campo expressa que el territori que s’ avarca des de Premià 

fins Arenys es molt ampli, No es pot col·lapsar? 

La infermera Pallars respon que hi ha CAPS que estan oberts 24 hores al dia que 

donen suport d’urgències, a més a més, el CUAP està dotat de suficient personal per 

poder atendre a tanta gent. El CUAP es un punt de referència, no vol dir que tothom 

vagi directament al CUAP. 

 Sergi Luque planteja: el personal professional que formarà el CUAP son de la 

mateixa xarxa via integrats o son nous professionals que s’incorporaran o com 

funcionarà a nivell personal intern de gestió? 

Se li respon que hi haurà de tot. 

 Raquel Fernández pregunta: Si una persona a les dos de la nit li fa mal de panxa a 

on s’ha de dirigir?  

La resposta és al CUAP. Si requerís d’una atenció de major nivell es derivaria a 

l’Hospital. Des de les vuit del vespre i fins les vuit del matí les persones que ho 

necessitin han d’anar al CUAP. 

 Domingo de la Ossa pregunta a quina data començarà a funcionar el CUAP i en 

obrir aquest CUAP s’ha de tancar el de la Ronda Prim que es el que hi ha en 

funcionament ara. I quina serà l’entrada per accedir al CUAP. Com s’informarà a 

la gent que a partir del maig es comença a atendre des del CUAP. 

La resposta és que  començarà a principis de maig. L’obertura d’aquest CUAP dona 

lloc al tancament del que ara mateix són les urgències nocturnes de la Ronda Prim. 

L’entrada serà per la cantonada amb el Carrer Camí del mig 36 cantonada amb 

Antonio Diaz Conde. S’entrarà per la porta gran que hi ha. Per informar de l’obertura 

es farà una estratègia de comunicació conjunta entre l’ICS, l’Ajuntament de Mataró i 

CATSALUT. A les xarxes també sortirà quan serà l’obertura.  

La secretaria Àngels Castillo intervé dient que a Cerdanyola tenen un bolletí 

electrònic de noticies i es podrà difondre mitjançant aquest canal que arriba a les 114 

entitats del barri de Cerdanyola.  
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 Salvador Herraiz pregunta si l’obertura d’aquest centre anul·la els desplaçaments 

a domicili per donar assistència a aquelles que no es puguin moure del domicili, 

que s’estan fent actualment. 

La senyora Eva respon que no. El servei dels professionals que van als domicilis es 

mantindrà. Es continuarà donant la mateixa assistència domiciliaria. 

La Regidora Laura Seijo agraeix a les dues professionals de l’ICS la seva presència i 

la seva informació. 

Es posa a disposició dels membres del Consell per a qualsevol qüestió que puguin 

necessitar. 

 

3. Planejament urbanístic de l’àmbit del Sorrall 
La presidenta Bea Delgado dóna la benvinguda a la regidora d’Urbanisme Núria 

Moreno i al director del servei d’urbanisme senyor Xavier  Alemany. 

La regidora Núria Moreno informa que al mes de març es va aprovar inicialment el 

nou planejament en l’àmbit del Sorrall. S’havia de refer degut a una sentència del 

2014 relacionada amb un solar d’un particular que finalment ha quedat fora del 

planejament. 

Amb aquest nou planejament es pot donar resposta a dèficits importants del barri de 

Cerdanyola. Es fa una aposta per que hi hagi espais verds, noves activitats 

comercials, terciàries  i de serveis i que hi hagi més aparcaments pels vehicles.  

És una zona densificada i la finalitat es reequilibrar el barri de Cerdanyola amb més 

verd, més comerç i més aparcaments. 

Es disposa d’una superfície de planejament de 197.799 metres quadrats, un 83% anirà 

destinat a sol públic i un 17% a sòl privat. Això servirà per fer un tancament de 

l’anella verda. Es dignificarà l’entrada a la ciutat des del Vallès.  Es millorarà l’asfalt 

del carrer d’Argentona per tant aquest tram es convertirà en un espai urbà. També es 

completarà l’accés de la C32 per la rotonda de l’autovia de Mataró-Granollers per 

accedir per aquest sector, es farà una remodelació que des de Puig i Cadafach es 

pugui ampliar i estirar-la per aquest eix, que  sigui comercial i incorporar la zona del 

Sorrall. També es preveu ampliar en sis illes l’activitat econòmica perquè tinguin una 

connexió directa amb el sector de empreses que tenen les necessitats d’espais 

diferents per afavorir el sector d’hostaleria, restauració, etc. Es crearan àrees 

d’aparcaments en superfície. Pel que fa als equipaments s’integra el Sorral i es 

millora l’accés des de la Ronda Josep Tarradellas. Pels espais verds hi ha actualment 

un total de 76.919 metres quadrats, hi ha dos propostes: 1) Recuperar per la ciutat el 

Parc urbà del Turó de Cerdanyola i proposta 2) potenciar espais lliures al llarg de la 

riera d’Argentona per poder connectar-los amb tots els espais naturals. Per part de la 

companyia d'aigües hi ha un projecte per tal que arribi aigua potable a la part baixa de 

la ciutat i en un futur poder fer uns dipòsits d'aigües de pous propis per poder 

reutilitzar aquesta aigua gràcies a les depuradores.  

Per tant, l’àmbit afectat pel planejament són 197.799 m
2
, destinant un 83% a sòl 

públic (39% a espais lliures, 26% a equipaments i 18% a vials) i un 17% a sòl privat. 

De l’àmbit total, 169.480 m
2
 configuraran el polígon d’actuació urbanística UA-88 El 

Sorrall, que precisarà planejament de detall i s’executarà pel sistema de reparcel·lació 

per cooperació. La resta de l’àmbit, que correspon a una part dels espais verds i viari, 

s’executarà de manera directa un cop aprovada la modificació del Pla General. 

 

Així dons, el que es farà és: 

1. Millorar el traçat de la carretera d’Argentona, de manera que el primer tram es 

converteix en un espai urbà al servei dels vianants i de l’activitat ciutadana: espai per 

a vehicles, voreres arbrades per anar a peu, carril bici i estacionament. 
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2. Nou accés, ja executat, des de la C-32 per la rotonda de l’autovia Mataró-

Granollers per accedir al sector. 3. Millorar els encreuaments de les rondes de 

Bellavista i de Josep Tarradellas, amb l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch: es 

preveu la reurbanització del giratori i la creació d’una nova vorera a l’avinguda de 

Josep Tarradellas que permeti un ús públic i social d’aquesta via i de la seva connexió 

amb la carretera d’Argentona. 

 

Es preveu la distribució de les noves activitats econòmiques en sis illes amb connexió 

directa amb la xarxa viària principal per a la implantació d’empreses amb necessitats 

d’espai diferent. L’objectiu és afavorir la diversificació d’usos terciaris (activitats 

hoteleres, de restauració, comercials generals i singulars, d’oficines i serveis) que 

garanteixin una forta dinàmica social a la zona. En total s’hi preveu un sostre 

edificable de 50.000 m
2
. Es tracta en la major part de construccions de 2 i 3 plantes, 

excepte una peça de referència amb la possibilitat de ser més elevada al final de 

l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch. Es pretén equilibrar l’ús residencial majoritari 

del barri combinant-ho amb les activitats comercials i de serveis, actualment 

deficitàries. 

Es crearan noves àrees d’aparcament en superfície integrades a l’entorn de les 

activitats, a la zona d’equipament i al parc linial de la riera d’Argentona, amb una 

urbanització adequada a la naturalesa de l’entorn. L’objectiu en aquest cas és 

compensar el dèficit d’aparcament del barri.  

Pel que fa als equipaments, el Centre Municipal d’Esports El Sorrall (20.401 m
2
 de 

superfície), que queda inclòs en l’àmbit, s’integra de manera correcta en l’entorn 

urbanitzat i millora l’accés des de la ronda de Josep Tarradellas. Així mateix, el 

planejament preserva i potencia el conjunt del patrimoni arquitectònic de la Torre de 

Can Palauet (440 m
2
) com a equipament social, urbanitzant els voltants, i reserva 

30.488 m
2
 de sòl per a futurs equipaments de barri a la zona més en contacte amb la 

ronda de Josep Tarradellas. 
 

Pel que fa als 76.919 m
2
 d’espais verds, la proposta persegueix dos objectius: 

 Recuperar per a la ciutat, com a parc urbà, una part important del turó de Cerdanyola, 

amb millor integració al teixit en contacte amb la ronda Bellavista. 

 Potenciar l’ús lúdic dels espais lliures al llarg de la Riera d’Argentona i connectar-los 

als espais naturals del turó de Cerdanyola, el parc de Cirera i Els Turons, tot planificant 

l’Anella Verda en aquesta part de la ciutat. 

 

També dins de l’àmbit, Aigües de Mataró està construint el nou dipòsit de la ronda Bellavista 

per complementar i garantir el subministrament d’aigua potable a la part baixa de la ciutat. El 

parc projectat a sobre d’aquest dipòsit s’integrarà en tots els espais lliures esmentats, resolent 

els accessos des de la ronda cap al turó de Cerdanyola.  

El planejament també reserva el sòl necessari per als futurs dipòsits d’aigua de pous propis, 

amb una planta de tractament, l’ampliació del Tub Verd i la possible infraestructura del Tub 

Blau (que preveu aprofitar l'aigua regenerada de la depuradora de Mataró), així com la resta 

d’instal·lacions previstes en un dels projectes de sostenibilitat i circularitat que la ciutat està 

treballant i preveu presentar a les convocatòries per obtenir fons europeus. 

 

Dona la paraula a Xavier Alemany que mostrarà els plànols d’aquests projectes.  

Adjuntem l’arxiu de la presentació. 

Torn de paraules: 

Javier Sánchez del Campo, pregunta si s’han fet estudis de mobilitat. Li preocupa que es 

pugui col·lapsar Puig i Cadafalch, si s’han articulat mesures  per accedir.  
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Xavier Alemany respon: En aquests moments el que s’està fent és el planejament. Estem 

d’acord amb la teva opinió i que hem de reservar un accés normalitzat. La mobilitat ha d’entrar 

per les rondes. La mobilitat s’ha de quedar fora. Més endavant està previst treballar en aquest 

aspecte. De fet, aquí hi ha la clau de l’èxit. En fase 2 es podrà presentar l’aspecte de la 

mobilitat, ara estem fent distribució de sòls. 

Domingo de la Ossa, diu que és important que els aparcaments siguin en bateria. Al  

Tecnocampus hi ha actualment aparcament en línea i només caben la meitat dels 

vehicles que si aparquessin en bateria.  

La resposta és que sí. Efectivament en aquest cordó perimetral seran aparcaments en 

bateria, els carrers que siguin mes petits si que seran en línea però els que són mes 

grans tindran doble aparcament en bateria.  

També pregunta si està previst fer horts urbans? Se li respon que en el projecte 

d’urbanització es te constància i previst de fer aquests horts urbans que es reclamen. 

Finalment pregunta en quina previsió de temps es farà tot això. 

La resposta és que hem iniciat el planejament, estem parlant amb propietaris, després cal fer 

projecte de reparcel·lació, redactar el projecte d’urbanització que hauria d’estar l’any vinent. 

Tot això s’haurà d’aprovar. Caldrà trobar els operadors per tenir diners per poder començar. La 

nostra idea és començar i no aturar-nos. 

 

Eusebi Vidiella, saluda a tothom i exposa que el tema li preocupa. Manifesta que la primera 

fase de comunicació des de la rotonda del d’Ara fins a la rotonda que comunica amb la C-60 no 

s’ha fet correctament. Aquesta rotondeta no permetrà entrar en la segona línia d’accés al d’Ara, 

crec que falta el sentit contrari. No veu que estigui solucionat el problema en aquests plànols. 

Una altra qüestió és la relacionada amb els talussos que s’han estret per fer el dipòsit de 

l’aigua. Aquests talussos, vistos a peu d’obra, fan basarda. No entenc que es puguin deixar com 

a definitius ja que el terra és inestable. A finals de gener la zona va quedar plena d’aigua per les 

pluges. Tornant a la rotondeta esmentada fa que els vehicles en girar envaeixin el sentit contrari 

amb el perill que això comporta. Proposa crear un grup de membres del consell per visitar la 

zona, exposar punts de vista, criteris, i verificar la seva exposició per tal d’esmenar el que es 

consideri. Es denota interès a resoldre el problema d’accessibilitat de serveis  diversos però la 

mobilitat amb traçats correctes és prioritària, per tal que els vehicles puguin entrar i sortir amb 

facilitat. 

La regidora Núria Moreno diu que la voluntat és fer les coses correctament. Les propostes a 

nivell de planejament és dotar de millor qualitat de vida als ciutadans/es. Els temes que 

comenta són  de mobilitat. Hi ha interès a millorar els accessos. No hi ha inconvenient a fer 

aquesta trobada a la zona, amb els tècnics per tal de dissipar els dubtes. 

Xavier Alemany diu que tot això porta una feina que s’ocupen enginyers i arquitectes de 

PUMSA. Actualment hi ha problemes de mobilitat perquè està a mitges, falta un segon vial que 

creiem soluciona el problema. Hi haurà dos vials per cada cantó amb un espai al mig. No hi ha 

cap problema per quedar un dia i fer la visita pertinent.  

Respecte al tema de talussos, s’informarà de com quedaran finalment. La idea és que quedin 

integrats en el parc. És un projecte d’AMSA i ho preguntarà. Pensa que el disseny de tot plegat 

és correcte però si cal esmenar alguna cosa estem a temps i es podrà fer. 

 

Salvador Herraiz, demana assistir a la visita presencial esmentada. Respecte a la ubicació de 

la benzinera a la part d’abaix, pregunta si és de nova ubicació o és la vella reivindicació de les 

famílies que viuen a sobra del d’Ara, de traslladar-la.   

Salvador Alemany respon que planejament fa una reserva de sòl,  perquè les benzineres es 

posen a l’entrada, la idea seria fer un trasllat.  
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El regidor J. Antonio Ricis fa referència als talussos, diu que es preveu quedin dins 

l’urbanització del parc de Bellavista, surten de les dimensions del terreny municipal però si hi 

ha una gran gestió de plantació, i d’urbanització, a més serviran per indicar les sortides de les 

aigües. Es faran plantacions, i es te molt en compte que no hagi cap perill. Puntualment pot 

haver alguna incidència però sempre sense perillositat.  

 

Eusebi Vidiella torna a intervenir. Es disculpa per la seva forma de expressar-se. Indica que no 

vol fer catastrofisme, però Mataró està situat en un lloc de terrenys amb rieres i això fa que la 

topografia del territori impliqui que quan plou immediatament l’aigua pren velocitats en llocs 

amb pendent i produeix problemes. La sorra no és compacta i per acció gravitatòria es va 

situant en la profunditat dels talussos i potser passaran deu anys però en un dia sense esperar 

pot passar allò inesperat. Demana pensar-ho be, fer una bona contenció pel futur. 

 

La regidora Núria Moreno agraeix totes les intervencions, també la del senyor Vidiella que li 

reconeix els seus coneixements. Explica que son conscients de la situació de la ciutat i que es 

fan tots els estudis que calen per tenir seguretat i tindran molt en compte el canvi climàtic. Està 

agraïda per les aportacions i pren nota de totes elles, es compromet a fer la visita presencial a la 

zona del Sorrall amb els tècnics oportuns. 

 

4. Propostes de noms pel nou Parc situat a la Ronda Bellavista 

Comença parlant Javier Sánchez del Campo dient que aquest nou parc s’hauria 

d’anomenar-se Parc dels Garrofers. Ho justifica perquè connecta amb el bosc dels 

garrofers i s’integra en el conjunt dels garrofers; i en no tenir cap persona del barri 

que se li pugui posar el seu nom dons pensa que el millor seria aquest.  

Eusebi Vidiella diu que està d’acord amb la proposta de Javier Sánchez, el nom de 

Parc dels Garrofers.. 

Salvador Herraiz diu que li sembla bé la proposta del senyor Sánchez però la seva 

proposta es: Parc de l’amistat. Ho justifica dient que fa reflexió a un dels valors dels 

humans.  

El regidor J. Antonio Ricis diu que en la simbologia dels garrofers també hi ha una 

connotació negativa que ve del passat.  

Es crea un debat on es diu que les noves generacions desconeixen aquest aspecte i per 

un altre cantó la història no es pot canviar, és una realitat, i per tant no ha de ser motiu 

per vetar el nom. 

No hi ha més propostes. 

En el proper consell es tornarà a parlar ja que avui falten molts membres del consell. 

Es tindran en compte els noms proposats avui i es podran fer més propostes en el 

proper consell. També podran enviar propostes a través del correu electrònic a la 

secretària 

 

5. Sobrevinguts 
La presidenta Bea Delgado dóna la paraula a la secretaria Àngels Castillo.  

Comença explicant que es vol informar de la continuïtat dels Agents de Convivència, 

que serà, en principi, fins el dia 30 de setembre de 2021. 

 

En segon lloc, la Taula d’Entitats de Cerdanyola penja del Consell Territorial de 

Cerdanyola i per tant qualsevol activitat que fa la Taula d’Entitats de Cerdanyola ha 

d’informar al Consell Territorial de Cerdanyola. L’any passat per qüestions de 
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pandèmia no es va poder fer Mostra d’Entitats. No obstant s’han fet activitats virtuals 

o amb mitjans que s’han pogut difondre per les xarxes, com per exemple: 

1. Vídeo de felicitació nadalenca. 

2. Vídeo pel el dia 8 de març, dia de la dona. 

3. En aquests moments estan treballant en el dia de Sant Jordi. Consisteix en 

elaborar poemes propis, ja hi ha 200 poemes que seran penjats als diferents 

comerços del barri per a que tothom els pugi llegir. 

Aquest any sembla que es podrà fer Mostra d’Entitats al mes d’octubre, amb les 

mesures sanitàries que hagi en aquell moment.  

 

6. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors: 

1 
Per majoria i de forma consensuada el nom proposat pel Consell Territorial de Cerdanyola per a la 

Pista Poliesportiva és: “Remigio Herrero”.   

Aprovada la  darrera acta del dia 6 de febrer enviarà a Direcció d’Esports. 

2 Quan s’hagi adjudicat el servei de la recollida de la brossa a una empresa, es parlarà amb un dels 

tècnics del servei per crear una Taula de Seguiment. 

Esta previst portar al Ple de maig la contractació del servei i a partir d’aleshores podrien 

crear la Taula. 

 

3 Proposar noms en el proper consell territorial per al nou Parc de la Ronda Bellavista. 

Punt de l’ordre del dia de la sessió del dia 6 d’abril de 2021 

 

4 Es vol saber si s’està fent campanya de dinamització del comerç a Cerdanyola 

Resposta: 

Aquestes són les diferents accions que s’han dut a terme durant l’any 2020 pel que fa a la 

dinamització del comerç als barris:   

 

·         Campanyes de comunicació:  

L’any passat vam fer campanya als barris durant el mes de novembre (genèrica) i de desembre 

(Nadal). 

De la campanya general de comerç i de la campanya general de Nadal es fer de cadascuna  una 

peça per barris. El repte de la campanya era provocar un canvi en el comportament de compra de 

la ciutadania. No apel·lant als beneficis directes de la compra, sinó a les conseqüències per la vida 

de la ciutat. Si compres a Mataró ajudes a la teva ciutat, al teu veïnat i també a tu. Tot queda a 

casa. 

El lema de la campanya: COMPREM ENTRE VEÏNES I VEÏNS. ARA TOCA MATARÓ 

El copy de barris: És comprar al costat de casa, És xerrar. És que t’aconsellin. Comprem al barri  

Els mitjans de difusió que es van utilitzar són: radio la Veu de Cerdanyola, mupis, bus, 

marquesines i xarxes socials.  

 

·         Collits a casa: 

La marca “Collits a Casa” acompanya i dóna suport a més de 30 pagesos de la zona del Maresme, 

oferint productes que conserven el sabor i qualitat en totes les seves formes.  

Les accions realitzades han tingut sempre l'objectiu de donar a conèixer els valors dels productes 

de proximitat i els beneficis de la venda directa que trobem als mercats de Mataró on els 

productors Collits a casa ofereixen els seus propis productes directament a les persones 

consumidores als mercats de la ciutat, entre ells el mercat de venda no sedentària dels dissabtes de 
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Cerdanyola.  

S’han portat a terme les accions de comunicació a través de les xarxes socials facebook i 

instagram i el web www.mataro.cat/collitsacasa. La campanya s’ha basat en fer participar als 

compradors de productes Collits a casa mitjançant el sorteig de carretons de compra. 

 

·         Enllumenat de Nadal: 

Durant la campanya de Nadal es van il·luminar els principals carrers comercials del barri amb 

l’objectiu de promocionar el comerç en aquesta època de l’any.  

 

·         Línies de subvencions:  

Al llarg de  l’exercici 2020 des de la Direcció de Promoció Econòmica s’han concedit tres línies 

de subvencions amb la finalitat de contrarestar l’impacte de la situació generada per la pandèmia, 

així com preservar en la mesura que sigui possible, els llocs de treball i la competitivitat 

empresarial.  

-          Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les 

operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19. Ajuts atorgats 

a autònoms i microempreses del barri de Cerdanyola: 11 

-          Subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració de Mataró amb 

motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19. Ajuts atorgats a comerços del barri de 

Cerdanyola: 12. 

-          Subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació 

socioeconòmica de la ciutat. Ajuts atorgats a comerços del barri de Cerdanyola: 2. 

5  Informació sobre la nova contractació de manteniment dels semàfors: 

 S’està treballant el plec administratiu. S’espera que al juny/juliol/agost ho tinguem atorgat. 

 Manteniment dels senyals (S’està en vies de licitació) S’obren pliques el dia 14 d’abril. 

Es licita el servei i potser fins el maig/juny no tindrem el servei adjudicat. (Aleshores es 

revisaran a poc a poc tota la senyalització) 

 

 Situació de la contractació del Mataró Bus. S’ha prorrogat fins final d’any 2021. Hi 

ha possibilitats de pròrroga fins el 2023.  

6 Informació sobre el procés de vacunació a Mataró.  

2. Informació sobre el procés de vacunació a Mataró (demanda del CT de Cerdanyola) 

L'estratègia de vacunació enfront la covid-19 a la ciutat és competència del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya i és per això que les 7 Àrees Bàsiques que tenim a la ciutat estan 

vacunant als diferents col·lectius prioritzats al Pla de vacunació i seguint en tot moment les 

directrius del Departament de Salut. 

Tota la informació actualitzada de la vacunació contra la covid-19 (vacunes que s'administren, 

col·lectius que les reben, etc.) es pot trobar al web: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-

z/v/vacuna-covid-19/ i la informació diària de la quantitat de persones vacunades a la ciutat 

a: https://dadescovid.cat/?tipus=municipi&codi=08121&id_html=up_1_2&tipus_territori=territori 

 

7 Es demana un informe sobre quants accidents han hagut en la carretera d’Argentona entre 

la rotonda del d’Ara i la rotonda de més avall tocant al Sorrall al llarg de l’any passat i els 

motius dels mateixos. 

Resposta: 
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Durant l’any passat, la Policia Local no té registrat cap accident de trànsit amb ferits en el tram 

esmentat de la Ctra. d’Argentona. És possible que hagués algun accident sense ferits, però 

l’estadística oficial (d’acord amb el que estableix el Servei Català de Trànsit) únicament 

comptabilitza els accidents amb ferits. 

8 Es vol saber quina és la planificació per inserir al món laboral els aturats d’entre 35 a 60 

anys, des de el punt de vista formatiu i ocupacional. 

RESPOSTA: 

De cara al proper curs, l'escola d'adults Can Noè absorbeix el Centre de Formació Permanent Tres 

Roques i a les seves instal·lacions (Pl. Canigó) s'oferiran les següents formacions (programa 

provisional pendent d'aprovació final: 

Formació instrumental 

Català 

Castellà 

Anglès 

Graduat en Educació Secundària 

Preparació per a l'accés a al universitat per a majors de 25 anys 

Informàtica (des de nivells inicials fins a nivells avançats) 

Curs d'Accés a cicles formatius de grau mitjà 

Curs de Vetlladors 

Curs de Socorrisme 

Curs de Monitor de Menjador 

Anglès per l'Hosteleria i Comerç 

Francès per l'Hosteleria i Comerç 

Curs Eines digitals per la imatge 

Curs de Comerç electrònic 

 

9 Sobre la continuïtat de la figura del Policia de Barri. I si es posaran càmeres de seguretat a 

Cerdanyola. 

RESPOSTA: 

- El Servei de Policia de Barri es manté a Cerdanyola i, en la mesura que sigui possible, 

s’intentarà incrementar la presència policial en aquelles zones més conflictives. 

- S’està estudiant un pla de videovigilància per al conjunt de la ciutat, i, dins d’aquest, 

s’analitzaran vàries zones del Barri de Cerdanyola. 

10 Es dóna suport per parts dels membres del consell a la reivindicació proposada pel senyor Luque 

per a que l’esport i el lleure siguin oberts a tota la ciutat i no siguin restringits pel Procicat 

 Sobre Reductors velocitat al  C. València. 

Des de mobilitat indiquen que cal tenir en compte el soroll que faran els reductors. Demanen una 

resposta consensuada en el consell. Ho estudiarem. 

 

 Passatge C. Torre Palauet. Es demana un sol sentit de circulació. 

Mobilitat proposa que l’entrada sigui per Rda. Josep Tarradellas per no haver de fer tants girs. 

No obstant això es comenta en el consell que s’està entrant majoritàriament des de President 

Tarradelles per estalviar-se fer la volta, com una alternativa per  arribar a Puig i Cadafalch. Però si 

el que es vol és pacificar el trànsit s’acorda per unanimitat que l’entrada sigui per Puig i 

Cadafalch i la sortida per President Tarradellas. 

 Sobre les Pilones c. Roselló que actualment no funcionen: 

La resposta és  que està inclòs en la licitació del manteniments dels semàfors que es contempla 

sigui a l’estiu. 
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7. Precs i preguntes. 

Javier Sánchez del Campo planteja: 

 Ubicació de pipicans a Cerdanyola 

 Com afectarà a Cerdanyola el superàvit del milió d’euros que ha dit 

l’ajuntament que es gastarà en els barris. 

 Ampliar voreres darrera l’escenari del parc de Cerdanyola 

 

 

S’acaba la sessió a les 22.00 hores.  

 

Acords i/o compromisos: 

1 
Fer visita presencial a la zona del Sorrall (rotonda) i Bellavista a petició del senyor 

Vidiella. Tècnics de PUMSA, Urbanisme i Mobilitat. 

2 S’han proposat dos noms pel nou Parc de la Ronda Bellavista: Parc dels Garrofers 

i Parc de l’Amistat. 

3 Supervisar el tram d’aparcaments comprés entre la rotonda del d’Ara i la rotonda 

que enllaça amb la C-60 ja que es considera que hi ha molts accidents per 

l’aparcament en bateria. Vol que s’estudiï la causa dels accidents. (Salvador 

Herraiz). Fer visita. 

4 Posar reductors de velocitat al carrer València. Els membres es reafirmen en la 

necessitat. Buscar reductor de quitrà o no sorollosos. Es demana que siguin els que 

que hi ha una mica més grans que les de tortuga. 

5 Pipican a Cerdanyola 

6 Com afectarà a Cerdanyola el superàvit del milió d’euros que ha dit l’ajuntament 

que es gastarà en els barris. 

7 Demanar Ampliar voreres darrera l’escenari del parc de Cerdanyola  

8 Fer que el Passatge Torre Palauet sigui d’una sola direcció, l’entrada que sigui des 

de Puig i Cadafalch i la sortida per President Tarradellas. S’aprova per unanimitat 

traspassar-ho al servei de mobilitat. 

 

 

Mataró, 6 d’abril  de 2021 

 

Presidenta                                                                        Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                   Àngels Castillo Campos 


