BUTLLETÍ IN FO RM ATIU
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CERVELLÓ
Cervelló

Desembre
novem
bre 2009
2005–-núm.
núm 33
. 19
http://www.aavvcervello.com

L'Associació de Veïns de Cervelló us desitja un Bon Nadal i bones festes i que
l’afortunat gaudeixi d’aquesta bonica cistella
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Els informes de Can Paulet?
“Vuelva usted mañana.”

Escrit d’en Llàtzer

José de Larra va escriure un dels seus més
famosos articles, es deia “vuelva usted
mañana”.
L’article és una crítica a la burocràcia de
l’Espanya de l’època, en la qual els funcionaris
de rigor inexorablement deien al pobre ciutadà
que demanava pels seus problemes, “vuelva
usted mañana” ja que els seus tràmits no
s’havien resolt, o millor dit fet.
A les dos ultimes reunions dels veïns de Can
Paulet amb el nostre senyor alcalde sobre la
recepció de l’ urbanització de Can Paulet m’he
vist amb corbatí, levita i barret davant del
funcionari Maestro dient-me “vuelva usted
mañana”.
Ens diu que no pot recepcionar la urbanització
ja que encara no hi són els informes tècnics per
poder prendre una decisió i donat que ja porten
deu anys de govern, haig de suposar que
l’informe tindrà aproximadament el volum de
l’enciclopèdia Larousse, i si després l’ha de
llegir, que voleu que us digui, estic tremolant!!!
De totes maneres com que al segle XIX uns
dels espectacles de major popularitat eren els
dels mags, pot ser que per art de màgia tot sigui
possible just abans de les eleccions, no les
autonòmiques, ja que aquestes no aporten gaire
cosa al “funcionari”, si no les municipals,
d’aquí a dos anys.
Però com que som al segle XXI i l’explicació
dels trucs de màgia es poden veure a qualsevol
pantalla sense sortir de casa, no em faig gaires
il·lusions...
Tot i això donat que som al Nadal, pot ser que
si peguem ven fort el tió......

En primer lloc, donar les gràcies a l’Associació
de Veïns per l’oportunitat que ens dóna de tant
en tant de poder expressar-nos mitjançant el
seu butlletí, cosa que com a regidors electes del
nostre municipi no podem fer des del Diari de
la Vila -que, per cert, paguem entre tots-, però
que només poden utilitzar els grups municipals,
com si els regidors independents no fóssim
d’aquest municipi.

Òscar

Però bé, fets com aquest vénen a demostrar que
persones que s’omplen la boca de paraules com
democràcia, participació, tolerància, etc, només
les utilitzen, però no les practiquen. Ara, però,
no volem malmetre l’oportunitat que se’ns
dóna i no volem parlar ni de política, ni de la
corrupció que ha esquitxat algun ajuntament, ni
de la Constitució, ni de l’Estatut, perquè si fos
així necessitaríem massa paper i no volem pas
espantar ningú en aquests dies tan assenyalats,
no fos cas que algú es preguntés per què al
nostre ajuntament l’oposició no aconsegueix
fer aprovar una moció per fer una auditoria.
També podria ser que algun veí es preguntés el
per què de tant d’atur, el per què l’Estatut no
acaba de passar pel Constitucional, el per què
ens preocupa tant que l’aprovin o no -un
Estatut que, no ho oblidem, ja va ser mutilar
pel destraler de torn, el Sr. Guerra, PSOE, cosígermà del que va prometre que tindríem
l’Estatut que aprovés el poble català. Bé,
malgrat que tenim motius més que suficients
per estar preocupats, emprenyats i rebotats, no
hem de permetre que quatre polítics de tercera
ens facin malbé aquestes festes entranyables.
Malgrat tot, us desitgem per a aquells qui el
2009 no ha estat massa bo, que el 2010 sigui
millor; per a aquells qui ha estat prou bo, que el
proper no sigui pitjor; per aquells qui han
perdut la feina, que el nou any, els en porti; per
a aquells qui ja en tenen, que no la perdin; i per
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a aquells qui tenen fe –no en els polítics, està
clar-, que resin cadascú a la seva manera
perquè caldrà Déu i ajut per sortir de l’actual
situació. Voldríem, no obstant, transmetre,
un missatge de confiança, ja que amb
voluntat, entusiasme i coratge, aconseguirem
un Cervelló millor.
Bones festes i feliç 2010!
Adjutori Gramunt i Llàtzer Pau
Regidors independents de l’Ajuntament de
Cervelló
PD
Aquest mes de desembre, una veïna de
Cervelló ha caigut a l’entrada del carrer de la
Germandat de Sant Sebastià pel Carrer Major.
No és la primera vegada, esperem que sigui
l’ultima. La perillositat d’aquell pas s’ha
denunciat en alguna ocasió en el ple municipal
i com tantes altres vegades no es fa cas de les
propostes dels regidors de l’oposició. Per
exemple, es va proposar fer una mitja rotonda
al carrer de Joaquim Mensa, cantonada carrer
dels Vidriers i no s’ha aprofitat la remodelació
feta fa quatre dies per fer-ho, s’ha advertit del
perill existent en el mateix punt en el pas de
vianants on uns contenidors tapen la visibilitat
amb l’agreujant que els semàfors encara no
funcionen. Els aparcaments al carrer Major
tothom veia clar que per aparcar en diagonal,
s’havia de fer marxa enrere per tenir visibilitat
a l’hora de sortir, això s’ha corregit però s’ha
hagut de fer dues vegades.
Si de tant en tant se’ns fes cas, possiblement
l’Ajuntament no hauria d’anar tantes vegades a
judicis, les nostres propostes són de franc i els
judicis sempre surten cars, fins i tot els que es
guanyen.
Llàtzer Pau

8-12-2009

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA
PEDRA DEL SOL” DE CARME J.
HUERTAS

La Carme J. Huertas va poder presentar el seu
llibre “La Pedra del Sol” que és la segona part

del primer “Gent de Pedra” que ja havia
presentat també a Cervelló fa uns anys. Uns
llibres de literatura juvenil amb aventures que
passen a l’època del Neolític de la zona de
Corbera, La Palma i Cervelló. L’entusiasme de
la Carme ens va contagiar a tos els assistents,
no només explicant els personatges i la situació
del llibre, sinó que també va parlar de tot el que
s’ha trobat d’aquella època a la zona, sobretot a
Corbera i Cervelló com són: coves, les cares,
els forats, els llocs dels sacrificis... i sobretot el
centre astronòmic situat a l’entorn del temple
romànic de Santa Maria de Cervelló. Enguany
és l’Any Internacional de l’Astronomia i per
aquest motiu la Carme ens va explicar
detalladament com funcionava, els càlculs que
es feien per estudiar el sol, la lluna, els
eclipsis...
les
explicacions
anaven
acompanyaven amb imatges i fotografies.
Agraïments: a la Biblioteca per oferir el seu
espai i als assistents a l’acte.
Ah, ara que ve Nadal podeu regalar aquests
llibres: Carme J. Huertas. “Gent de Pedra” /
“La Pedra del Sol”. Editorial La Galera.
Organització: Grup de Recerca i A.A.V.V. de
Cervelló.

OPINIONS

Des de la Associació de veïns,desitgem a
tots/es els socis un bon Nadal i Cap d’any.
Com és habitual en aquestes dates, les famílies
es reuneixen per passar les festes amb pau i
harmonia.
Temps ençà se li digué que els aparcaments es
van fer tard i malament. Avui un any més tard,
s’han tingut que rectificar. És una pena que a
Cervelló s’hagin de fer les coses dues vegades,
crec que és, per que l’administració no consulta
als ciutadans. Però sí que els ciutadans tenim
que pagar dues vegades pels errors que comet
aquest tot poderós. No deixarà constància res
de bo al seu pas per l’administració, és
lamentable que no s’assabenti que Cervelló no
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es mereix que ens dirigeixi per la seva
ineficàcia en la vida social, comercial i
municipal.

POESIA
AVUI ÉS L’APLEC

Avui és l’aplec.
És un dia de germanor,
entre tots els veïns,
pugem amb alegria.
Per celebrar la diada
de la nostra Patrona
Maria de Cervelló.
Fundadora femenina
de les monges Mercedàries.
Plaça del Mestre. Obre realitzada pel nostre
vilatà el sr. Angel Ejarque l'any 1986.
Diuen que l’art supera la ignorància d’aquells
que la destrueixen, per que no saben fer més
que desfer el que altres han fet.

Som tots una pinya,
que any rere any,
amb fe i alegria,
tots anem aquesta
Església romànica.
Santa mil·lenària,
amb goig i pau,
tots units fem força,
per un camí,
ple de joia i harmonia.
Que la Santa,
ens doni amor.
Aquesta terra santa,
plena de pins verds
i els ocells canten.

Pista del poliesportiu decorada per la comissió
de festes i la participació ciutadana l’any 1987.
Fou un exemple que any darrere any que la
imaginació i l’entusiasme del mateixos en
oferir una magnifica gala als més exigents. Era
una satisfacció enorme amb la sala plena i
l’elegància de les senyores i els cavallers amb
els seus vestits llargs els vestits i les corbates.
Es celebrava la festa major amb molta il·lusió.

Joan Dólera

Dolces melodies,
totes plenes d’alegria,
aquest dia de joia
pugem tots il·luminats.
O Patrona fes-me
companyia en les penes,
les alegries i vers els amors.
Jo soc un bon pastor,
que cuida de les ovelles.
Aquestes verdes terres,
plenes de pins i alzines,
romanins i farigoles,
brucs i altres plantes,
totes florides amb perfums.
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brillen per la seva absència.
Si jo dono fe,
Déu em donarà alegria,
cada dia amb harmonia.
És cristià tot aquell
que dóna amb amor.
Avui és l’aplec,
d’un poble que estima,
sempre amb goig
per un futur d’alegria.
Déu tot poderós.
Amén, Al·leluia, Al·leluia.
Jaume Bertran i Sala
Cervelló a 20/09/2009
Matí de l’Aplec

REFLEXIONS DE CAP D’ANY 2009

Especulació.
Aquest any per una sèrie de fets i
circumstàncies viscudes que ens envolten a tots
plegats, portem a sobra una preocupació i un
gran desencís. Per exemple, els efectes del
xarampió de la febre especuladora, que
semblava que aquí no ens hauria d’haver
afectat, també en patim les conseqüències.
La realitat es que tots plegats, tant per part de
les Administracions Locals com pels promotors
particulars, s’ha estirat massa de la corda i
aquesta com era de preveure, s’ha trencat.
Les conseqüències d’aquest desori, ara son
molt greus. Directa o indirectament també ho
acabem pagant, tots plegats...Ah!, però alguns
s’han fet d’or... i altres s’han endeutat per tota
la seva vida.
Ara, només un exemple, la destrossa de Torre
Vileta amb el vist i plau de l’Ajuntament de
Cervelló, per l’ampliació de la urbanització.
Els vials, amb les aceres i las faroles estant
completament acabats, però les cases i els veïns

Transparència.
Tornem a insistir sobre la necessitat de que des
de l’Ajuntament es doni informació sobre
Segons les nostres
l’estat de comptes.
informacions encara estan pendents els
resultats dels exercicis 2007 i 2008. Els veïns
que complim regularment amb l’obligació,
com és lògic, de pagar, els impostos, les
contribucions, taxes, etc. també hem de tenir el
dret de conèixer l’estat de comptes del nostre
Ajuntament.
Participació Ciutadana.
Jo voldria saber ¿per que? des de l’Ajuntament
hi ha tants “cangelis” d’obrir l’aixeta de la
“ participació ciutadana”. Jo crec que tots
nosaltres ja som prou “grans i madurs” per
saber com hem de comportar-nos i també
responsables per cercar, entre tots, lo mes
adient per Cervelló.
Partits Polítics.
Particularment sento un gran respecte per a
totes les formacions polítiques, l’únic que
demano, potser demano massa, es que quan es
presentin, compleixin lo que en la campanya
electoral diuen i que siguin fidels al que abans
5

han promès als seus electors. Res mes.
Propostes per lluitar contra la crisi.
Des de l’Ajuntament, partits polítics, entitats,
etc. crec que s’haurien d’iniciar diàlegs per
presentar propostes, imaginar vies alternatives,
etc. per intentar trobar camins per alleugerar al
màxim el greu problema de la crisi que afecta a
molts veïns .
Radio Cervelló.
¿Funciona ja a ple rendiment o encara esta en
període de proves?
¿Tenim ja uns programes definits?

Neteja del sotabosc a Cervelló per medis
naturals.
Per part de l’Ajuntament trobem molt lloable la
iniciativa experimental d’introducció d’un
ramat de cabres a Cervelló. Desitgem que
aquesta proba sigui un èxit i que a poc a poc es
vagi consolidant.

Aparcaments al carrer Major i Joaquim
Mensa.
Mirar de guanya espai d’aparcament al carrer
Major, sempre es bo. Ara bé, per altra banda, fa
temps s’havia de fer un estudi per arrengar el
carrer Major com un passeig. ¿I ara que?
Aquesta obra s’ha fet a corre-cuita i sense
consultar als propis veïns. Honradament, amb
tots els respectes, crec que aquest procedir de
l’Ajuntament no és correcte.

Josep Cortell

CAMINADA POPULAR DIUMENGE 8
DE NOVEMBRE 2009

Un grup d’unes 30 persones ens encaminàrem
cap a La Palma de Cervelló passant per Can
Paulet i Can Llopart, acompanyats d’una bona
ventolera. Des de la gran masia amb el xiprer
alt i ferm ens verm endinsar cap un camí ample
i molt agradable amb unes magnífiques vistes
sobre el bonic poble de La Palma i del seu
entorn fins arribar a la Font del Maset. Més
endavant arribàrem a Can Via per esmorzar
arrecerats al bar on hi havia una llar de foc.
Des de Can Via el camí segueix al costat de la
riera de Rafamans (que per cert és un nom
àrab) que és un exemple per a poder
contemplar el bosc de ribera i està molt ben
assenyalat com una via ecològica. En altres
èpoques i altres governs volien fer passar per
allà la variant de La Palma i que per sort un
altre projecte molt més eficaç ha deixat lliure
aquesta zona. I així arribats a la font del Marge
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verm descansar i ens va venir a rebre el batlle
en Xavier González que ens va explicar alguns
dels projectes que volen fer al poble.
De tornada des de la Font del Marge fins a Can
Llopart el camí va pujant i arribats a la masia
retornàrem cap a Cervelló. Agraïm l’assistència
dels valents caminants, a l’A.A.V.V. que va
donar l’aigua pel camí, al Grup de Recerca, per
la coca i a en Miquel Canals per l’aportació del
vi per l’esmorzar. De nou us esperem a tothom
a la propera Caminada.
Organització: A.A.V.V. de Cervelló i Grup de
Recerca.

CARLES CAMPS MUNDÓ, NASCUT
A CERVELLÓ
PREMI CARLES RIBA DE POESIA

el motiu va ser una exposició d’escultures de
Francesc Pasqual en la qual algunes obres
estaven inspirades en un poema seu. Alhora
també es va conversar sobre la seva obra
literària, la seva infantesa a Cervelló, del seu
pare metge, etc.
Des d’aquestes pàgines el felicitem pel premi
obtingut i li desitgem que millori la seva salut.
Alguns dels seus llibres de poesia son:
- Poemes, Barcelona: l’autor. 1966
- L’influx de Lynx no altera el conducte (amb
Santiago Pau Bertran).
- Atemptat el vidre. Barcelona: l’autor, 1973
-La Nuu : contes de l’horitzó. Barcelona:
Curial, 1974
- L’absent. Barcelona: Empúries, 1989
-Lliçó de tenebres. Barcelona: Empúries, 1996
-Un moviment quiet. Lleida: Pagès, 2004
-Llibre de les al·lusions. Barcelona: Cafè
Central, 2004
- El contorn de l’ombra. Barcelona: Proa, 2007
Textos autobiogràfics
-Com els colors a la nit. Barga: L’Albí, 2006
F. Pasqual

El poeta Carles Camps Mundó va néixer a
Cervelló el 1948 fill del
conegut Doctor Camps, metge que hi havia al
poble als anys 40-50
ha guanyat el premi de poesia més valorat al
nostre país en la 59a
Nit de Santa Llúcia d’engany amb l’obra “La
mort i les paraules”.
Segons diuen les noticies, aquesta obra es va
gestar mentre estava lluitant contra un càncer.
Poeta que va començar als anys 60 fent una
poesia experimental que després al cap de
molts anys sense
Publicar va passar a fer una poesia amb més
filosofia i una reflexió més profunda sobre la
vida i la mort. L’any 2006 va publicar un llibre
de narrativa autobiogràfica.
En Carles Camps no sol venir al poble (viu a
Barcelona) però l’any 1999 va pujar a Cervelló,

PARC DE LA TIMBA

No es la primera vagada que l’associació de
veïns de Cervelló denuncia la proliferació de
excrements dels animals tant en voreres, com
en calçades, parcs i jardins del municipi.
Per tot això , demandem l’adequació d’espais
públics, perquè els veïns del municipi puguin
portar les seves mascotes i poder evitar les
molèsties comunitàries i sanitàries que
signifiquen els excrements dels animals.
Alhora ens trobem amb una situació atípica per
part de l’ajuntament, Zona Riera popularment
Parc de la Timba a pocs metres del CEIP, hi ha
una zona de gimnàstica per a gent gran , doncs
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la brigada ha tret la senyalització de prohibits
gossos i ha instal·lat un dispensador de pipi-can
per als gossos, tot just a la zona d’esbarjo, Que
vol amb aquesta actitud que ens barallem entre
els usuaris d’aquesta zona i a més el consistori
queda fora de problemes amb el poble.
Senyors que ja fa pudor aquesta actitud , es
tracta d’un terreny que s’ha mantingut amb la
vegetació
natural
existent,
constituïda
bàsicament per un estrat arbori format per pins.
L’actuació municipal en aquest espai lliure es
només de manteniment de la vegetació
existent, sense que s’hagi procedit en cap
moment a efectuar obres de condicionament
per a un ús concret..
La frase anterior forma part d’una memòria
signada pel nostre Alcalde, la qual fa servir de
defensa en un contenciós administratiu.
Sr. Alcalde quan a vostè l’interessa és un espai
d’esbarjo i quan no és part del bosc

La nova, i tan pregonada, segona llar d’infants
municipal (abans de ser municipal ja hi era la
segona llar d’infants, i per cert, una mica més
econòmica que la municipal) està ubicada en
un edifici on no hi ha prou capacitat pels
alumnes i s’ha perdut un tros d’espai a l’aire
lliure per col·locar un barracó i disposar d’una
aula més. No hi havia cap espai on posar la llar
d’infants perquè tots els alumnes disposessin
d’una aula com cal? És curiós...
L’estat en el que han d’estudiar i patir els
nostres fills, és tot plegat, per la falta de
previsió dels nostres polítics (els municipals i
els de la Generalitat). Tenen més interès en
inaugurar a curt termini que en preveure a mig
i llarg termini el que necessita realment la
ciutadania.
Els fills dels cervellonins són les víctimes
innocents d’aquest sistema que mantenim entre
tots, o per desídia o per interès.
Potser hem de pensar cadascú de nosaltres
quines són les nostres prioritats i si realment
tenim el què ens mereixem.

Ana Hermida
Araceli

LES ESCOLES DE CERVELLÓ

Ja és el segon curs que funciona la nova escola
de Cervelló situada en el, abans estimat i ara
enyorat, Parc de la Timba.
M’agradaria que algú em confirmés quan
desapareixeran els barracons “provisionals” de
l’escola.
Sé que algú pot pensar que tot això és per culpa
de la falta de pressupost de la Generalitat per
l’estancament de l’Estatut, però jo francament,
penso que era i és molt previsible que amb
l’augment de població dels últims anys i el
perfil d’edat de la mateixa, compatible amb la
procreació, faltin places per l’escola, de totes
les edats.
Quants anys fa que els nostres joves estudien
en barracons al SES Cervelló? Uns quants...

CANSAT.
SEMPRE MÉS DEL MATEIX

En inaugurar-se la fira, el Sr. Alcalde va anar
saludant a tots els estants, fet que no verm
desaprofitar per obsequiar-li amb l’últim
butlletí, esperant que posés remei a les queixes
dels veïns. La sorpresa és que no se l’ha llegit o
ha fet oïdes sordes; això sí, es va espavilar a
treure ben aviat un magnífic fullet de la
Rosa,il·lustrat a tot color i amb gran quantitat
de fotografies (quin dineral)
Que potser ho va fer per reduir l’impacta que
podria tenir el nostre butlletí?
En aquest tast que ens fa de 10 anys de PSC,
ens diu en grans lletres “il·lusió, treball,
honestedat, natura, salut, educació, esports,
compromís, sol.·solidaritat, civisme.
Dons d’il·lusió parlaran de la seva, per que la
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que és la de molts cervellonins es ben poca.
Del treball diré que només se’l veu quan es van
preparant per les següents eleccions la resta de
temps res de res, casualitat?
D’honestedat no en parlaré, que ho facin ells.
Natura, en 10 any a minvat considerablement la
massa forestal del municipi i l’únic parc urbà
que teníem ha desaparegut per donar pas a les
tan de moda, les barraques pels pobrets nens
del poble que anomenen escola.
Salut, si, tenim un nou CAP, però amb un
servei tercermundista, amb poc personal, poc
servei, per tot això no calia canviar de centre i
s' hagués estalviat un cost considerable.
Educació, a part de les esmentades barraques,
son incapaços de gastar ni 5 cèntims, per que
els nens, almenys els més petits, tinguin un
transport públic per anar de l’escola a la
piscina. Sobretot a l’estiu en l’horari que ho fan
és inhumà.
De l’esport, un camp de primera, si, però amb
despeses de primera (heu vist algun cop un
partit televisat en dissabte de la LFP del
Cervelló? És que amb aquestes pretensions
pensava que eren de la lliga professional.
Per què tant per tant pocs, no hi han més
esports?
Compromís quin? El de buidar les butxaques
dels cervellonins amb impostos abusius?
Estic d’acord en que cal pagar impostos per
obtenir serveis, però aquí els serveis son
mínims i per uns quants.
Solidaritat, no gaire, només cal veure el tracta
que tenen els altres (no tots) grups polítics
municipals, sobretot el que no pensen igual que
ells.
CiVisme o ciNisme potser s’han confós de
paraula per que tot això que anuncien si que ho
fan amb cinisme. Amb tot el que hem vist apart
de les fotografies del butlletí, no sembla que al
municipi hi hagi gaire ciVisme.
Parlem també de les franges de seguretat, mai
s’ha invertit tant poc en seguretat, molt
rebombori fa uns anys amb les franges, però no
les mantenen i encara pitjor amb la ventada a
hores d’ara encara hi han pins caiguts que no
han retirat, només el que més es veien . Sort
que aquest any els incendis ens han respectat.
Bus urbà, un servei que serveix per dir-ne que
en tenim, però amb una eficàcia “0”. Convido a

tot l’equip de govern que faci ús a diari per
anar a treballar, per exemple a les 8h cap a
Barcelona, a quina hora arribaran? si no hi ha
cap bus de 6 a 7h del matí en una urbanització.
Quan netegen els carrers, per el que és veure la
camioneta amb els raspalls la veig “de uvas a
peras”, el que si veig a diari és la brossa i fulles
i les voreres plenes de plantes que algunes ja
tenen unes dimensions que a lo millor son els
arbres que anuncia que han plantat?.
Els veïns de Torre Vileta i els de Can Guitart
hem rebut informació pre-electoral de la
rehabilitació del pont de Can Guitart.
Agrair que per fi s’han dignat a fer la
rehabilitació que tanta falta l’hi feia que des de
fa tants d’anys fa reclamàvem.
El que hauríem de denunciar és la instal·lació
dels passos elevats sense uns mínims, per que
una cosa és que es facin per reduir la velocitat
dels vehicles, un altre és que amb una velocitat
molt reduïda sigui molest, contraproduent per
la mecànica del vehicle i inclús perillós per
algun tipus de vehicle i situació.
Perquè no es fan sota una normativa?
O si que la hi ha i no la sabem.
Esteve

ABÚS DE PODER O XULERIA?

Començament del curs escolar 09-10, al
col·legi de Sta. Maria de Cervelló, massificat
pels pares i mares que van a recollir els seus
fills, motiu: ja no existeix el servei d’autocar.
Aprofito per dir, que es va suprimir per la
retallada econòmica del Consell Comarcal, un
servei menys per als nostres nens.
Al ser principi de curs, no han començat las
activitats extraescolars, la qual cosa empitjora
més la situació, per aquest motiu al terreny
privat que és utilitzat com aparcament no hi
caben tots els cotxes, obligant a aparcar a la
vorera des del principi fins al final d’aquest
carrer, així que tot està ple de gom a gom.
Partint de la base que un gran nombre
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d’escolars viuen a les urbanitzacions i torno a
aprofitar per a dir que el servei de bus escolar
funcionava bàsicament per als nens d’aquestes
urbanitzacions,
vegeu
aquí
un
altre
conseqüència d’aquesta massificació.
Desprès de fer cinc cèntims de tot el guirigall
que es produeix explico a continuació el que
em va passar per tot això.
Fa gairebé 2 mesos em van comunicar que
m’havia multat la policia local. En aquest
termini de temps m’adono parlant amb altres
pares i mares que no sóc l'única persona que li
posen multa en el cole, fins i tot em diuen que a
un pare li van posar una de 200 euros per
presumpte “desacato a l’autoritat”, com si
fóssim a l’època d’en “Paquito” i tot això
perquè aquesta persona va preguntar a l’agent
que en el lloc que estava aparcant no el
multaria, no?(a dins del pàrquing privat), A uns
altres pares, al igual que a jo, també els van
multar a la carretera perquè trepitjaven la línia
groga, que tot val a dir, que nombroses
ocasions no es veu per que queda tapada per la
sorra i el fang del voltant. ¿Tant molesta la
parada d’un vehicle en aquesta zona que quasi
és un pas exclusiu pels pares dels nens que van
a escola?
D’altre banda, comentar que la multa no me la
van deixar al meu cotxe, la policia al·legà que
no ho van fer perque estaven prestant el servei
escolar, que van fer fotos ( i quan les van fer, si
estaven prestant el servei escolar?), tota una
incògnita. A la multa hi figura una pàgina web
on es pot veure el vehicle denunciat, cosa que
no ha estt possible, no se perquè?.
Una cosa sí que és veritat, i és que sempre
coincideix que és el mateix agent el que multa
a tothom, parlant amb els pares/mares parlen
sempre del mateix policia. Després de veure tot
això, arribo a la conclusió que potser tingui
alguna mena de comissió per posar multes a
dojo, el més trist de tot, és que les posa a la
porta d’un col·legi, que se suposa que la gent
només aparca per anar a recollir els seus fills, i
no anar a comprar, o és que potser només és
una actitud de prepotència utilitzant l’abús de
poder?

instància dirigida a l'Ajuntament, “A QUIEN
PROCEDA”, i encara no tinc cap contestació,
la meva paciència porta més de dos mesos
d’espera, però partint de la base de que les
instàncies com ja sabem molts, no arriben mai
al seu destinatari i que mai les llegiran, no es
pot esperar solucions, crec que s’hauria de
provar amb un altre mètode alternatiu més
popular per posar fi amb aquest acte de
“xuleria”i
prepotència.
Per
part
de
l’ajuntament, penso que volen inflar les arques
municipals a costa de les multes que ens posen
a la porta d’un col·legi. No vull ni pensar que
pot passar si desaparegués l’aparcament privat,
que no ens passi res.
Pilar
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Jo vaig fer una reclamació mitjançant una
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Pèrdues de l'Ajuntament de Cervelló dels anys 2000 al 2004.
Dades facilitades pel Sr. Llurba
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