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Parc de la Timba
El passat dia 5 de juliol d’aquest any , El
col·lectiu de Veïns del Parc de la Timba
van fer una reunió per informar als Veïns
de Cervelló el problema que vivien des
de el dia 17 de juny.
Ens vam quedar astorats al saber que
l’equip de govern havia decidit posar uns
mòduls abans(barracons ) en el Parc de la
timba per formar la nova escola Infantil
Provisional de Cervelló.
El problema fonamental era que no s’havia
fet la previsió i que no hi havia temps de
fer l’escola pel nou curs 2008-2009.
Tot hi que es van mirar altres terrenys van
agafar el Parc de la Timba saben que
està privat per llei.
També ens vam assabentar que no se’ls
va notificar de les obres fins 2 dies
després, es a dir, el dia 19 de juny.
I que a dret de llei eren 20 dies hàbils
d’antelació que se’ls havia d’haver
informat.
Com Associació de Veïns vam sentir-nos
implicats , ja que el Parc de la Timba és un
lloc emblemàtic per tot el que es sent
ciutadà de Cervelló. On si ha fet la Cursa ,
La Paella de la Coral Diana, Cinema a la
Fresca, el Pregó ,on s’hi va a passejar i on
els cervellonins
i cervellonines poden
gaudir de la natura contemplant com si fos
una finestra el bosc i a l’església de Santa
Maria .
A més no ens va agradar gens la idea de
que els nens en edat infantil tinguessin
d’estar en mòduls en els quals no podien
gaudir d’altres sales com : Sala de
música,
audio-visuals
,
psicomotritcitat , sala d’ordinadors , sala
d’actes...i altres.
Havent sentit el neguit dels Veïns , vam
demanar el dia 16 de juliol una reunió
amb l’alcalde Sr. Angelino Maestro
perque ens poses al corrent del que
passava .
El senyor Alcalde ens va dir que era
provisional per un any
i que no ens
preocupéssim .Encara que nosaltres no ho
vam veure gens clar ja que sabem el que
comporta fer una nova escola fins que no
s’ha acabat .

Seguidament vam fer una reunió el dia 17
de juliol de l’associació de Veïns d’altres
entitats .
De la que va sortir-ne fer una instància
demanant a l’Alcalde que es comprometés
en el ple i constés en l’Acta d’aquest el
compromís de que aquests mòduls ,acabat
el curs 2008-2009,es retiressin del Parc de
la Timba i es posessin si fes falta en un
altre solar que no fos privat per la llei .

mòduls(Barracons) de l’Institut

El dia 21 de juliol vam tornar a tenir
reunió amb els veïns per tal de llegir i
aprovar la instància, tal com havia quedat
redactada .
I es va acordar d’anar a l’endemà dia 22
de Juliol a veure el Cap de Planificació
d’Ensenyament de la Generalitat per
assabentar-nos de com estaven les coses .
El cap ens va rebre molt bé i de seguida
ens va comentar :
- Que no ens podien assegurar el
temps, es tenia d’haver aprovat per
l’any 2008 i que va ser l’octubre del
2007 que es van estar mirant els
terrenys
el departament de la
Generalitat.
- Estem va dir al començament
d’una llista ,però que no depenia
d’ells perquè ha de passar per
Acord de Govern de la generalitat
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-

-

Ells preveuen que començarà a
partir de 2009 però encara no hi
ha plano ni llicències d’obres .
Depèn de la situació Econòmica
de la Generalitat (Retallades del
25%).

-

-

Va comentar que creia que la
nova escola estaria feta a mitjans
del 2009-2010 (Però no assegurava
res).

El dia 24 de juliol vam tenir reunió amb el
col·lectiu del Parc de la Timba i es va
acordar fer un acte informatiu a la
Rambla el dia 28 de Juliol a les 8 del
vespre .
Se’ls convocava pel ple del dia 30 de
Juliol a les 8 del vespre a l’Ajuntament
hi va assistir un gran nombre de
persones fins hi tot no s’hi cabia . La
pena es que els Veïns degut a la gran
durada del ple no vam poder parlar fins a
dos quarts de dotze de la nit (cosa
incomprensible quan es podrien fer
plens més sovint ja que a les dotze de la
nit els que es lleven de matí no hi poden
anar i és una forma molt diplomàtica
d’excloure’ls).

INSEGURIDAD EN LA RIERA
¡¡EL PUENTE YA!!
Desde hace algún tiempo se están
sucediendo diversos hechos de inseguridad
en la riera de Cervello desde el paso de
Can Esteve hacia Can Guitart cerca del
campo de futbol : robos asaltos, intentos de
violación y hasta llegar a encontrar alijos de
droga.
Es lógico que algunos padres estén
asustados y no dejen ir solos desde el
pueblo a sus hijos a entrenar ya que hasta
los mayores sentimos miedo de pasar
solos.
¿Por qué no se hizo primero el puente
antes que el traslado del campo de futbol?.
Ahora ya no hay excusa Señor Alcalde, si
se ha gastado tanto dinero en el traslado
que nadie de este pueblo le pidió, es le
momento de construir el puente que los
vecinos si le pedimos, y le rogamos que se
lo tome en serio, sobre todo antes que

ocurra una desgracia y lo tengamos que
lamentar todos los vecinos de Cervello.

COLABORACIONS
DESPILFARRO EN TORRE VILETA
2ª FASE
¿Por qué el gobierno nos sube el recibo de la
luz un 11% con la excusa de que las
compañías eléctricas tienen pérdidas? Y lo
cierto es que en lo que va de año según lo
publicado han vuelto a batir record de
beneficios.
Pero aquí en Cervelló, no salgo de mi
asombro e indignación, cada noche que
paso por la carretera a la altura de Can
Prunera y giro la vista hacia Torre Vileta 2ª
fase.
Desde hace 2 años todos los días están
encendidas las luces del alumbrado publico
y todavía no entiendo para quien?
Una cosa es que se ilumine la carretera que
pasa de Can Guitart a Torre Vileta 1ª fase y
otra, que se ilumine toda la desierta futura
urbanización.
Después en
urbanizaciones como el
Mirador, Torre Vileta 1ª fase, Sta Rosa, Can
Esteve y alguna más, como también en
varias calles del pueblo, apenas hay
alumbrado publico y si lo hay no se
enciende, y de nada valen las quejas de los
vecinos
¡ De esta manera señores gobernantes no se
da ejemplo!
Porque se consiente este despilfarro desde
el Ayuntamiento, cuando nuestro Alcalde se
niega a bajar los impuestos, después de
subirlos él mismo un 30%, al coeficiente
máximo permitido por ley.
¿Cuánto nos cuesta este despilfarro a todos
los
vecinos
de
Cervelló?

DESPERTEMOS DE ESTE LETARGO
EN EL QUE ESTAMOS
Aunque soy hija adoptiva de Cervelló,
porque no nací en este Municipio si fue
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parte importante de mi adolescencia por ser
la excusa perfecta de paseos y escaladas
en su gran pulmón natural.
Años más tarde, el destino quiso, que
estableciera la que hoy es mi casa desde
hace ya 20 años.
Curiosamente, como entiendo que a
muchos de ustedes les ha sucedido, la
necesidad de sacar adelante un trabajo, la
consiguiente hipoteca, hizo que fuera una
“ciudad dormitorio” en lugar de una ciudad
en la que quieras o no formas parte de su
desarrollo.
En un Municipio donde somos algo más de
7.000 habitantes, situado a pocos
kilómetros
de
Barcelona,
debemos
considerarnos privilegiados, porque éste
nuestro Municipio es una ciudad Jardín, que
progresivamente va despareciendo en favor
de un mal diseñado ladrillo.
Paulatinamente con el paso de los años y
los distintos gobernantes que hemos tenido,
se han realizado actos que en algunos
casos, han sido de difícil entendimiento.
Una servidora, sin ir mas lejos, se bañó en
este río, que hoy se encuentra canalizado y
sólo las fuertes lluvias hacen que puedas
oír como el agua se desliza sobre lo que fue
su lecho.

para otros, desgraciadamente, ha pasado a
ser una fuente de ingresos.
Lo cierto es que el ser humano, en su afán
de enriquecerse, no repara en transgredir
todo aquello que se debiera conservar y
preservar para futuras generaciones.
Somos usufructuarios de una joya que por
tenerla de inicio, no le damos la menor
importancia.
No se han preguntado nunca, por qué
siendo tan pocos habitantes, no gozamos
de una mayor calidad de vida,? No se han
preguntado nunca por qué con tanta
riqueza que nos rodea, no hemos sabido
valorarla y cuidarla?
Parece ser que hay quienes prefieren el
cemento, el ladrillo, a un bosque.
Y lo mejor de todo es que hacemos
referencia al “Cambio climático” sin saber;
da la impresión, que somos nosotros
mismos que permitimos que éste tan
renombrado “Cambio”, sea hoy por hoy ya
una preocupación.
Está en nuestras manos evitar que el
Cambio Climático, se acelere por los
hechos que nosotros mismos acometemos
diariamente.
Véase un ejemplo. Y con ello, no quiero
entrar en el tema de la enseñanza que por
si mismo, tiene una importancia Capital y
creo se merece un propio artículo.
Solo me referiré a uno de los errores más
evidenciados para todos nosotros . El
Parque de la Timba.

No se si se han percatado, pero en los
últimos años, la palabra “Globalización“ ha
tomado un protagonismo sin igual; diera la
impresión que al mencionarla, nuestra
conversación subiera un escalafón, a ésta,
se le ha unido el : “cambio Climático”, para
muchos una preocupación mientras que

En las sociedades desarrolladas, se cuidan
y guardan los bosques, se amplían las
zonas verdes y parques porque son el
pulmón que guardan a las ciudades.
Nosotros parece ser, por aquello que
alguien comentó:
“...ya tenemos la
montaña“. Hemos ido cambiando de
nuestro paisaje lo verde por lo gris del
cemento.
Cómo es posible que en pro de una
necesidad, la de albergar al “exceso”
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de niños de Cervelló, coloquemos cemento
y módulos en lo que es uno de los pocos
parques de la ciudad? Es que acaso ¿no
hay más emplazamientos para tal uso ?
Que nadie vea en mi párrafo anterior en la
palabra “Exceso” una expresión peyorativa,
pero si me llama la atención que siempre
tengamos que ir corriendo cuando se han
colocado unos módulos para albergar a
unos aproximadamente 75 niños entre 3 y 5
años ¿Es qué no se sabía antes que
teníamos tal numero de niños ?
Y los que vendrán.
¿Es qué nuestros gobernantes no tienen
suficiente fuerza para crear un colegio
como dios manda y dar las prestaciones
necesarias para obtener una mayor calidad
de vida ?¿ Es qué acaso son meros títeres
al servicio de un sistema que pareciera que
funciona para unos pocos...?
A los padres que próximamente van a
enviar a sus hijos a estos “módulos”. Me
gustaría poderles realizar la siguiente
reflexión.
En este mi querido pueblo hace 20 años ya
tuvimos “módulos”, los quitaron a favor de
mejores instalaciones. Hoy 20 años más
tarde, los “módulos “ crecen, aparecen
como champiñones; y saben algo?, no
puede ser que se espoleen las zonas
declaradas como “Parques Urbanos”
porque “alguien” no haya efectuado sus
tareas, a ustedes, a todos nosotros nos
cuesta diariamente mantener y conservar
de la mejor forma posible nuestro puesto de
trabajo.
A los que les hemos dado la confianza de la
gestión, de una defensa de nuestros
intereses, parece ser, que les va grande la
posición recibida, pues no solamente no
luchan por hacer de este nuestro pueblo un
“referente” sino que es más importante vivir
sobre la constante “chapuza” antes de ( si
me lo permiten) tomar al “toro por los
cuernos” e involucrar a cuantas personas y
personalidades se precise para lograr
objetivos y hacer que todos y cada uno de
nosotros esté orgulloso de la ciudad y/o
pueblo en el que vivimos.
Esto es una llamada a nuestra conciencia, a
decir basta a lo que no es de recibo, así

pues,
luchemos todos, por un mejor
desarrollo, tenemos las herramientas, sólo
hace falta ponerse a trabajar y hacer que a
quienes les hemos brindado nuestra
confianza sean los primeros.
Nuestro deber entonces, es el de exigir que
esto se cumpla. Nuestro deber por tanto
será también “invitar a salir”, al que no haya
cumplido y ésto, debiera ocurrir en todos los
ámbitos de la vida.¿ No les parece ?
Despertemos pues entonces,
letargo en el que estamos.

de este

Muchas gracias por su atención.
ATENEA
PREGUNTES QUE ENS FEM EL POBLE
DE CERVELLÓ
. Per què a la nacional 340
al seu recorregut per Cervelló
es fan reparacions que destrossen
d’una manera insultant l’asfalt i el
consistori no fa servir la seva força per
fer-lo reparar com Déu mana?

Per exemple davant la construcció de les
noves cases a la zona de Can Esteve. Un
altre exemple el trobem darrera la nova
piscina: degut a la proliferació de noves
naus industrials que s’estan construint el C/
Juan Torruella, i donat que totes han
perforat el terra per tal d’accedir als serveis
necessaris per portar a terme la seva tasca,
el resultat és que l’ esmentat carrer ha
quedat ple d’escletxes que travessen la
calçada.
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No serà perquè els senyors encarregats de
Ceraqua s’estalviïn despeses? Això és un
servei de qualitat? O potser era més servei
abans d’arribar l’empresa Ceraqua?
. Perquè aquest any no estan obertes les
piscines d’estiu?
Araceli

! DEMOCRATITZAR LA DEMOCRÀCIA!

Perquè l’Ajuntament no fa servir la
fiança
d’obres
per
cobrir
els
desperfectes? O es que no hi ha fiança
d’obres? Quants anys més han de
passar per solucionar-ho? I les voreres
del carrer Joaquim Mensa? On són?
Es per això que confio que l'ajuntament es
faci responsable o be faci que l'asfalt quedi
transitable igual que hi era abans del
començament de les diferents obres, i no es
conformi amb que l’asfaltin d’una manera
incorrecta, per cobrir l'expedient i que deixin
el carrer malmès per sempre.
.¿ Quins barracons treuran abans, els de
la plana de Can Esteve o els que ara
estan posant al Parc de la Timba?
. Perquè romanem impassibles davant la
falta de previsió dels nostres governants
en matèria d’ensenyament?
(tant Ajuntament com Generalitat, tots dos
tenen la seva part de responsabilitat). Tant
és que els nens es passin tot el dia en una
edificació com cal o en un barracó
provisional per uns anys indefinits i sense
condicions?
Tots plegats som conscients de la
importància de la cultura i de
l’ensenyament en particular per formar
els nostres fills, que seran els
cervellonins del futur?
¿ Només necessitem un lloc, per poder
aparcar els nostres fills, mentre
nosaltres anem a treballar? o volem un
lloc on es puguin formar com a
veritables persones?
Per més que hi penso, no ho entenc.
.¿ Perquè l’any passat no eren obertes
les piscines d’estiu el diumenge a la
tarda?

En la societat en la que sovint, sorgeixen
assumptes que calen donar respostes
concretes i vàlides, els veïns no podem
quedar al marge d’unes decisions que
només es poden arribar a canviar un cop
cada 4 anys, es a dir, esperar a que en les
properes eleccions hi hagi un canvi de
govern.
Avui estem en una societat
dinàmica, el que avui es vàlid, demà, ja no
ho és i la societat no pot quedar-se parada i
ser esclava de les decisions que només es
poden modificar un cop cada 4 anys.
Actualment, la vida, els esdeveniments, van
massa de presa, i no ens podem permetre
prendre decisions així, a la Lleugera...
Per sortir d’aquest atzucac, hi han
municipis, i aquí podríem posar exemples,
que davant d’aquesta problemàtica, abans
de prendre decisions, de vegades no massa
encertades, i fins i tot
errònies, cal
canalitzar be, les propostes i les peticions
dels ciutadans, organitzant consultes
populars. A més, tampoc ens podem
permetre
equivocar-nos,
doncs
les
rectificacions son molt cares i sempre, es la
societat, la que al final ho acaba pagant tot.
O sigui, que sempre s’ha de treballar bé,
per poder donar respostes correctes i tots
ens hem d’esforçar per assolir un diàleg,
obert i constructiu.
De que ens serveix als veïns tenir un
govern que entre altres,
es diu,
“progressista”, “solidari”..., adjectius molt
macos, però massa sovint, completament
buits de contingut i a més, quan ni tant sols
mai s’ha iniciat, cap consulta popular.
Malauradament avui per avui a Cervelló,
això es un tema “Tabú”. Creiem que per
l’experiència viscuda, i pel be de tots ja
seria hora d’iniciar a Cervelló processos de
participació ciutadana. Sabem que hi ha
municipis que ja fa temps que tenen
aquests processos engegats i altres que els
van introduint.
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A més, aquí, es a on rau la veritable
democràcia. La que està dia a dia al costat
dels veïns, consultant-los. quan hi han
assumptes que l’afecten directament i pot
fer les seves preguntes i sap que si son
importants se l’hi preguntarà directament
pels canals de participació ciutadana. Amb
el diàleg i la participació directa amb els
veïns, és com s’enforteix la confiança amb
la democràcia. Tot lo demés, com diuen
alguns, es “fer volar coloms”.
També es trist i molt lamentable que
persones que podrien incidir en fer una
reflexió als altres membres de l’Equip de
Govern a repensar bé la seva actitud i que
rectifiquessin, ni tant sols s’ho plantegen. O
sigui que a Cervelló, qui governa son les
“Directrius del Partit” “del ordeno y mando”
i els interessos d’unes determinades
persones estan per damunt de les del poble
de Cervelló...
O sigui que tornem a caure en el mateix
parany i com ja ho hem dit en altres
ocasions, això comporta la desconfiança en
la Democràcia...
En el Ple d’abans de vacances hi hagué,
entre altres, un punt, en la que la
representant
d’Esquerra
Republicana,
presentà al Ple en la que demanava
treballar perquè a nivell mundial hi hagi una
entesa general. Realment, la idea es bona i
molt lloable, però honradament crec que
per millorar el món, primer hem de
començar per casa i naturalment per
nosaltres mateixos i pensant sempre des de
Cervelló. Ara em ve a la memòria, un
senzill i vell eslògan de la Creu Roja que
deia: “No diga que el mundo sea mejor:
hagaló!” i com també diuen els anglesos,
“Think global and act local”. Es a dir pensa
globalment i actua localment. Be, ara hi ha
ho sabem prou be i deixem-nos ja de
complicar-nos la vida.
Recordo amb enyorança, les paraules que
ens va dirigir fa unes setmanes a
Barcelona, el filòsof Ramin Jahanbegloo de
nacionalitat iraniana i canadenca i entre
moltes coses digué:
HEM
DE
DEMOCRATITZAR
LA
DEMOCRACIA I TENIR LA ÈTICA DE
GANDHI
Josep Cortell

23na. Cursa de Cervelló i 8na.
caminada de la cursa

Aquest any la 23na Cursa de Cervelló que
vam celebrar el 25 de maig ens va resultar
passada per aigua.
Bé! Capritxos del temps ,encara que tot i la
pluja que queia tothom estava content , ens
vam fer passar el fred amb xocolata calenta
i en el fons tots agraíem que plogués per la
gran sequera que vam patir tot l’hivern i part
de la primavera .
Tot i això hi va haver un bon nombre de
participants .
Es va proposar d’aplaçar-la però els
corredors no ho van voler i van preferir
corre sota el xàfec que va caure .
El que si vam ajornar va ésser la cursa dels
petits i la Caminada que és va fer el dia 8
de Juny .
Esperem que l’any vinent faci més bon
temps . US ESPEREM A TOTS I A
TOTES!!
Amics de la Cursa de Cervelló
i Associació de Veïns de Cervelló

CAMINADA POPULAR AL PONT
DEL LLEDONER I MONESTIR
DE SANT PONÇ
Després d’aplaçar vàries vegades la
sortida per causa del mal temps al
final el dia 15 de juny es va poder
fer la caminada amb força èxit
d’assistència. Aquesta vegada la
Caminada
(organitzada
per
l’Associació de Veïns de Cervelló
juntament amb el Grup de Recerca)
va ser amb cotxes particulars, ja
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que la distància entre el poble i el
pont és llarga gràcies a tenir un
terme municipal tan extens, fins
arribar a la urbanització El Lledoner
on es van deixar i es va continuar a
peu per la carretera antiga fins
arribar al gran viaducte. Passejar
per l’interior del pont comporta un
viatge cap a l’època del s. XVIII, en
què van començar les obres el 1771.
Però el pont va estar 30 anys
inacabat i els carros havien de
seguir l’antic camí i els viatgers
havien de passar pels seus arcs
inferiors. Després de la passejada
interna pels arcs vam baixar al llit
del torrent –antigament anomenat
del Mal Barranc- i allà esmorzàrem.
Uns núvols grisos amenaçaven pluja
mentre la vista del viaducte des de
baix era imponent. Possiblement –
segons diu l’autor del llibre de la
història del pont- el seu autor fou
Pedro Martín Zermeño, el mateix
que va projectar la Catedral Nova de
Lleida, entre d’altres, i que els
mateixos constructors que van fer el
pont de Molins de Rei, van fer
aquest.
Seguidament tota la colla vam
continuar pel mateix torrent avall
per anar a trobar el camí que ens
portaria al Monestir de Sant Ponç.
Un camí que pels entorns està plé
d’una interessant varietat d’avencs,
camins i uns quants forns de calç
enrunats
(que
s’haurien
de
catalogar) a més de les varietats
vegetals
interessants.
Un
cop
arribats i després d’un passeig
agradable entre els boscos espessos
de la Serra d’Ordal es va poder
admirar l’antic Monestir que ha
ressistit el pas dels anys en la seva
puresa romànica del s. XI. Una
visita guiada –que promociona
l’Ajuntament de Corbera- ens va fer
conéixer més la seva història i

apreciar les pedres antigues va
acabar de completar el matí envers
aquella zona que els cervellonins
hem de descobrir molt més.
Ens agradaria que en un futur no
llunyà es pogués realitzar una ruta
del romànic d’aquesta zona: el
Castell de Cervelló, el temple de
Santa Maria, Sant Silvestre de
Vallirana, el Monestir de Sant Ponç i
el Castell de Corbera, promocionant
el patrimoni cultural, la natura, els
restaurants
de
la
zona,
les
poblacions, etc.
Us esperem de nou a la pròxima
caminada!
Grup de Recerca

PONT DEL LLADONER

8

ESTÀ BÉ QUE PENSIS QUE
EL NOSTRE PATRIMONI S’HA
DE CONSERVAR
PERÒ LES COSES NO ES FAN SOLES.
NO ET QUEDIS ATURAT !!!

ACTUA I IMPLICA’T !
Barraques, camins, fonts, marges...
ens estan esperant per millorar el
seu entorn.
Un diumenge del mes de novembre farem una
trobada per anar a netejar aquest
patrimoni. Si ho vols apunta’t i deixa el
telèfon per avisar-te
per quan fem la sortida. T’esperem!!
VOLUNTARIAT PER LA PRESERVACIÓ
DE L’ENTORN NATURAL DE CERVELLÓ
Contacta amb: Associació de Veïns de Cervelló i Grup de Recerca
telf. 600 326 683
Pel Nou Curs 2008-09 L’Associació de Veïns de Cervelló fa dues propostes :
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SARDANES I TAICHI - CHIKUN

REFUGIO DE ANIMALES DE
CERVELLÓ
El refugio de animales de Cervelló,nuestro refugio,ubicado en Can Sala de Dalt, una de las
zonas más bonitas y naturales de nuestro municipio ,està atravesando uno de sus peores
momentos.
Este centro estaba dirigido por Vicky, vecina de Cervelló y gestionado por Fundación Altarriba
desde hace 5 años .La realidad es que dicha fundación tenia el refugio en una situación de
impagos ,trabajadores sin contratar y dejadez en las instalaciones .
Gràcias a un grupo de personas que pusieron su dinero para arreglar jaulas ,techos de casetas
e instalaciones en general el lugar mejoró muchísimo y gracias también a fundación FADA que
se hizo cargo del pago de facturas .
La que era su directora pedia explicaciones continuamente para saber porque el dinero no
llegava y lo más importante ,porque se intentó vender la finca cuando supuestamente tenia
que ser siempre para los animales .
Todo esto tuvo como consecuencia su despido, con lo cual después de 15 años ha quedado
fuera y el refugio ahora esta en manos de Fundación Altarriba que ha demostrado
sobradamente que no les importa para nada .
Se ha formado una plataforma para luchar porquè el refugio de Cervelló sea dirigido por el
grupo de personas del pueblo que han luchado y lo han sacado adelante.

Amigos del Refugio de Cervelló
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RECORDATORIS:
JAUME ROSSELL
Que durant 23 anys ens ajudar a la
Cursa de Cervelló de control en el
carrer Anselm Clavé .
Jaume et recordarem sempre .
Gràcies per la teva
Col·laboració.
RECORDEM L’ANGELS
Lamentem molt la pèrdua d’Àngels
esposa del nostre amic i col·laborador
Antoni Olivella d’Amics de la Cursa de
Cervelló.
Que morir el passat 7 de setembre.
Àngels gràcies per la teva estima.

¿Qué es la vida? ¡Belleza! Admírala.
La vida es suerte. Acéptala.
La vida es una felicidad. Saboréala.
La vida es desafío. Afróntalo.
La vida es un deber. Pues, cúmplelo.
La vida es un tesoro. Cuídalo.
Si la vida es riqueza. Guárdala.
¿Qué la vida es amor? Disfrútalo.

Homenatge JosepM. Raventos
En Josep Mª va néixer a San Sadurní d’Anoia l’any 1938. Esta casat
amb Isabel Pedret, tenen dos fills i viuen a Cervelló des de l’any 1975.
Al 1976 s’incorpora al grup “Amics de Cervelló” que mes endavant es
transformà en” l’Associació de Veïns de Cervelló”.
L’any 1991 junt amb altres amics funda Segle Nou amb l’objectiu de
preservar el patrimoni històric i cultural del poble així com promocionar
la cultura.
Ja a la seva fundació fou anomenat president de l’entitat càrrec que
sempre ha estat ratificat per les successives renovacions de la Junta.
Segle nou, sota la batuta de Josep Mª es posa l’objectiu de restaurar
l’església de Santa Maria de Cervelló que es trobava en un estat d’abandó
lamentable.
La restauració feta fins avui es pot dir que es el resultat de la fermesa la
constància i la tossuderia de Josep Maria.
Ja podem dir que està deixant un llegat important per Cervelló. Ara
veurem si el poble i les seves institucions tindran la sensibilitat de
conservar-lo.
Moltes gràcies JosepMaria
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