


Encetem una legis-
latura nova.

Primer de tot volem 
agrair l’alta parti-
cipació en aquests 
comicis, fet que de-
mostra l’interès so-
cial que representen 
les eleccions munici-

pals per als ciutadans de la Palma i segon, va-
lorar positivament l’ampli ventall de propostes 
i projectes polítics presentats i representats.

La constitució del nou Ajuntament, molt més 
diversa i plural, fa plantejar nous reptes i opor-
tunitats a aquest govern que hem d’entendre i 
valorar molt positivament.

El gran repte és seguir treballant per al poble 
de la Palma, poble jove i amb moltes possibi-
litats, i encara vives, de créixer en compromís, 
implicació i organització. I per això necessitem 
tots els electes que hem sortit d’aquests comi-
cis.

Per aquest motiu hem creat la Comissió de 
Participació com a nova eina que ens perme-
trà treballar amb tots els grups polítics que ara 
conformen el consistori.

El nostre compromís és el mateix de fa 8 i 4 
anys, continuar treballant per un poble petit, 
cohesionat i sostenible, incidint especialment 
en temes tan importants com l’atenció social, 
amb el propòsit, també, de potenciar els pro-
cessos participatius i augmentar la transparèn-
cia de l’Ajuntament, per poder treballar cada 
cop més d’una manera participativa amb el 
conjunt de la ciutadania. Aquesta qüestió no la 
discuteix ningú i tots els grups la compartim, i 
ha de ser la base del nostre treball tant des del 
govern com des de l’oposició.

El PAM (Pla d’Acció Municipal) és l’oportunitat. 
El PAM ha de ser el comú denominador de la 
gestió municipal per els propers 4 anys de go-
vern, en què ciutadans i polítics, podem par-
ticipar-hi i hem de fer-ho, per fer el poble que 
tots volem.

Aquest projecte es va iniciar fa 17 anys, el 
1998 i durant tot aquest temps governs, re-
gidors, treballadors de l’administració i ciuta-
dans hi han aportat el seu granet de sorra, i el 
poble ha millorat i molt. 

En aquesta voluntat centrarem els nostres es-
forços.

Xavier González
Alcalde de la Palma

La Veu de la Palma és una publicació de servei
públic editada per la Regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló que es
distribueix gratuïtament a totes les llars del poble.

Edita: Ajuntament de la Palma de Cervelló.
C/ Sant Cristòfol, s/n. 08756 La Palma

Coordinació i maquetació: Jordi Roig
Fotografies: Arxiu municipal
Imprimeix: Més Gran Serveis Gràfics i Digitals, SL.
Dipòsit legal: B-18789-99

Sumari

Nou consistori.....................................3

Cartipàs municipal..............................4

Arts LP...............................................5

Igualtat....................................6

Cooperació i Solidaritat 

Serveis Socials....................................7

Serveis Socials i

Educació............................................8

Infància....................................9

Solidaritat...............................10

Joventut.............................11-12

Obres i Serveis..................................13

Governació...................................14

Jutjat de pau....................................14

Esports.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-16

Cultura....................................17

Breus... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19

La veu de les entitats....................20-21

Opinió política..............................22-23

LaVeu - 2



LaVeu - 3

El passat 24 de maig es van celebrar les eleccions municipals. A la Palma, la participa-
ció va ser prou elevada, gairebé d’un 66 %. En el quadre del costat hi ha els resultats 
en vots, percentatges i regidors escollits.

Fruit d’aquests resultats, el dissabte 13 de juny, es va celebrar el Ple de constitu-
ció del nou Ajuntament de la Palma, on els regidors electes van jurar o prometre la 
Constitució. També es va procedir a 
la votació dels dos candidats que es 
proposaven a ser alcalde, el Sr. Xa-
vier González de LPS i el Sr. Josep M. 
Llop de CDC. 

El Sr. González va obtenir 5 vots, el 
Sr. Llop 4 vots i hi va haver 2 absten-
cions.D’aquesta manera es va nome-
nar alcalde de la Palma per als pro-
pers 4 anys el Sr. Xavier González de 
La Palma Sempre.

Nou consistori



· Constitució de comissions informatives.Es 
constitueixen les comissions informatives se-
güents:

- Especial de Comptes
- Permanent sobre Planificació Urbanística i Orde- 
nació Territorial
- Especial sobre el Procés de Segregació Muni- 
cipal

· Periodicitat de les sessions dels òrgans 
col·legiats

Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter 
general les seves sessions ordinàries, en primera 
crida els següents dies hàbils, amb inici a les 
20 hores, i amb la periodicitat següent:

- Ple: segon divendres dels mesos de gener, 
març, maig, juliol, setembre i novembre.
- Junta de Govern Local: primer i tercer dilluns

· Comissió de Participació

1. La Comissió de Participació és un òrgan 
col·legiat, deliberant, sense funcions decisòries, 
integrat per l’alcalde o regidor en qui delegui i 
un regidor designat per cada grup municipal. A 
les sessions hi podran assistir els tècnics que 
determini l’alcalde, a iniciativa pròpia o d’algun 
dels regidors membres. 

2. És funció de la Comissió de Participació as-
sessorar l’alcalde en les qüestions d’ordre del 
Ple municipal i, en especial, emetre la seva opi-
nió quant a la celebració de sessions plenàries 
fora de la Casa de la Vila, presentar mocions al 
Ple, tractar i rebre informació sobre el desen-
volupament dels projectes i propostes d’interès 
general per a la ciutat i sobre la programació 
general de l’actuació municipal. 

· Règim de dedicació i retribució dels membres 
corporatius

Únicament l’alcalde tindrà dedicació parcial 
amb una jornada màxima equivalent a l’ordinària 
dels funcionaris de l’Administració General de 
l’Estat. La seva retribució serà, en import brut 
anual, de 35.000 euros/any. L’import brut anual 
es distribuirà en dotze pagues mensuals iguals. 
Les retribucions es meritaran per dies naturals i 
es liquidaran per mesos vençuts. 

Mesures organitzatives competència del Ple per al mandat municipal resultant de les eleccions 
locals del dia 24 de maig de 2015.
Disposar en les matèries de competència del Ple les següents mesures organitzatives integrants 
del cartipàs municipal del mandat 2015-2019. Algunes de les quals són:

· Assistències

Es fixen les assistències següents per sessió, per 
la participació en òrgans col·legiats dels regi-
dors sense dedicació:

- Ple: 100 euros

- Junta de Govern Local: 50 euros

- Comissions Informatives (Especial de Comptes 
i Permanent sobre Planificació Urbanística i Or-
denació del Territori): 50 euros

- Comissió Deliberant: 240 euros

Per cada regidor i mes natural, es percebrà un 
màxim de tres assistències a la Comissió Deli-
berant.

· Assignacions als grups municipals

Les assignacions econòmiques previstes per als 
grups municipals seran de 600  euros/any per 
grup i 100 euros/any per regidor.
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Representants municipals

CONSELL ESCOLAR CEIP EL SOLELL
Maria Rosa Escobar Olivas

CONSELL DE DONES DEL BAIX  
LLOBREGAT
Susanna Fort Mateos

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
Xavier González Alemany

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ  
LINGÜÍSTICA
Maria Rosa Escobar Olivas

CONSELL DE TURISME DEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Francesc Cortés Roca

Cartipàs municipal
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Arts LP: arts visuals i escèniques a la Palma
Aprofitant una subvenció de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de la Palma,des 
de la regidoria de Cultura, ha dissenyat un 
programa específic adreçat al públic en 
general, però molt especialment buscant 
l’interès dels joves. 

Les activitats es van fer durant dues set-
manes del mes de juliol, aprofitant que els 
estudiants tenen més temps lliure. Una 

setmana es va 
dedicar a les arts 
visuals: un taller 
de tècniques ci-
nematogràfiques i 
un altre taller de 
fotografia i ani-
mació. La setma-
na següent es va 
dedicar a les arts 
escèniques: un 
taller de circ i un 
altre de tècniques 
d’oralitat. 

Els quatre tallers van ser conduïts per ex-
perts en l’àmbit i en formació. Els preus 
d’inscripció eren molt populars. Com el 
projecte era una novetat al nostre municipi, 
hi havia certa expectació per veure els resultats. L’acceptació 
i l’entusiasme dels participants van ser tan bons que ens es-
perona a continuar oferint activitats culturals en la mateixa 

línia.

Al setembre els participants van poder 
reunir-se de nou per visualitzar les se-
ves pròpies produccions audiovisuals, 
els curtmetratges i les animacions. 
Costa de creure que en 
tan poc temps de for-
mació s’hagin pogut fer 

aquestes petites obres.

L’objectiu principal d’aquest programa és con-
tribuir en l’educació dels ciutadans en dife-
rents llenguatges artístics per tal que esdevin-
guin bons crítics i bons consumidors d’art i 
cultura. 

Amb el mateix objectiu, aquesta tardor es farà 
a la Biblioteca Municipal un curs d’Història de 
l’art adreçat a nens i nenes.



Pla d’Igualtat Municipal

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 
la Palma estem treballant en l’elaboració del Pla 
d’Igualtat Municipal. Es tracta d’un instrument 
cabdal per a la planificació i implementació de les 
polítiques públiques de gènere que dóna resposta 
a la necessitat estratègica de treballar la igualtat 
més enllà de les accions positives adreçades a les 
dones.

Per a l’elaboració del Pla es va dur a terme una 
primera fase, la Diagnosi, basada en la recolli-
da de dades, entrevistes al personal tècnic de 
l’Ajuntament i enquestes a la ciutadania. Posterior-
ment es van realitzar dos tallers, un d’adreçat a les 
entitats i ciutadania, i l’altre amb el personal tèc-
nic de l’Ajuntament i les direccions de l’escola El 
Solell i la Llar d’infants El Patufet, amb l’objectiu 
de recollir les aportacions que ens han ajudat a 
desenvolupar una estratègia integral orientada a 
millorar i equilibrar la situació de dones i homes 
de la Palma.

El resultat final és un conjunt ordenat d’objectius 
i mesures que s’han de portar a terme durant un 
període de temps concret, 2015-2019, i que són 
una eina de treball transversal per tal d’introduir 
el principi d’igualtat en totes les actuacions muni-
cipals i incidir en diferents àmbits de la societat i 
de la vida de les persones.

El Pla s’estructura en 6 línies d’actuació:

Línia I. Impuls polítiques d’igualtat de gènere
Línia II. Acció contra la violència masclista
Línia III. Drets i qualitat de vida
Línia IV. Coeducació 
Línia V. Reformulació dels treballs i del temps
Línia VI. Reconeixement del lideratge i participa-
ció de les dones

Eines per a l’abordatge de la vio-
lència masclista des de l’àmbit 
local

La violència envers les dones és una de les 
problemàtiques socials que més reptes plan-
teja a les polítiques públiques locals. 

La complexitat i la gravetat del fenomen exi-
geixen una intervenció interdisciplinària i 
coordinada entre diferents professionals, ser-
veis i institucions. Des d’aquesta perspectiva, 
des de l’Ajuntament estem definint circuits i 
procediments d’actuació conjunta per tal de 
garantir una resposta adequada.  

S’ha organitzat, 
durant el mes 
d’octubre, a les de-
pendències muni-
cipals, un espai de 
formació per a pro-
fessionals que, de 
forma directa o indi-
recta, intervenen en 
les situacions de vio-
lència masclista, per 
tal de profunditzar 
en la problemàtica i 
millorar l’abordatge 
interdisciplinari, i treballar per a prevenir-
la, detectar-la i abordar-la amb la major co-
herència.

L’objectiu principal és que el circuit que 
s’estableixi sigui efectiu i les interven-
cions efectuades des dels diferents àm-
bits s’emmarquin en un model global 
d’actuació.
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Igualtat



Campanya de suport als refugiats - la Palma
Atenent la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l`èxode massiu de refugiats cap a Eu-
ropa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el 4 de setembre de 2015, el Fons Català 
de Cooperació va convocar una reunió amb els ajuntaments per acordar una estratègia per a donar suport i 
acollir aquests refugiats juntament amb la Generalitat de Catalunya i que se centra en cinc eixos:

1.- Assistència en les rutes de fugida
2.- Suport als municipis de la ruta
3.- Planificació i gestió de l’acollida
4.- Acollida a Catalunya
5.- Educació per al desenvolupament i la sensibilització

Per això, el passat 18 de setembre de 2015, l’Ajuntament va aprovar una moció de suport i per a l’adhesió 
a la xarxa de ciutats i pobles refugi per a l’acolliment de persones refugiades amb l’objectiu de coordinar 
municipis i administracions en l’acollida de les persones refugiades.

Fruit d’una demanda ciutadana d’actuar en aquest sentit, el dimarts 29 de setembre a les nou del vespre, 
va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Palma una primera trobada d’unes 40 persones: 
col·lectius, entitats, particulars i la Regidoria de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament per parlar sobre 
les diferents accions que es poden dur a terme per donar suport als refugiats. Es va crear així la CAMPANYA 
DE SUPORTS ALS REFUGIATS - LA PALMA.

Es van establir tres grups de treball:

- Recollida de fons econòmics per fer transferència directa a comptes adherits al Fons Català de Cooperació, 
mitjançant la creació d’unes guardioles especifiques per a la Palma.
- Punts de recollida de material: organitzar punts de recollida de material que més s’adapti a les necessitats 
dels refugiats. Es treballarà conjuntament amb l’ONG Refugees Aid Barcelona. 
- La creació d’una borsa de voluntariat per a totes aquelles persones interessades a col·laborar en diferents 
àmbits del voluntariat de cara a un futur (acompanyaments a escoles, acompanyaments mèdics, traductors, 
psicòlegs, etc). Aquesta borsa es gestionarà des del Punt Jove la Palma i des de la Regidoria de Cooperació 
i Solidaritat de l’Ajuntament.

Qui estigui interessat a formar-ne part de manera activa es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant 
el grup de Facebook CAMPANYA SUPORTS ALS REFUGIATS - LA PALMA, trucant al tel. 93 672 20 64 o 
omplint el formulari que trobareu al web de l’Ajuntament.
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Cooperació i Solidaritat / Serveis Socials

Estudi per a la diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l´habitatge 
Serveis Socials de l´Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb el suport del Servei d´Acció Social i 
d´Habitatge i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa un estudi transversal 
amb l´objectiu d´aconseguir una diagnosi de la vulnerabilitat social vinculada a l´habitatge dins del 
municipi que permeti actualitzar els instruments específics d´intervenció en aquest àmbit.
Aquesta actuació concertada requereix per part de l´Ajuntament un compromís de lideratge, con-
tinuïtat i dotació de recursos humans, tècnics i materials.

L´estudi per a la diagnosi consta de tres fases diferenciades:
1.- Extracció de dades quantitatives a partir de fonts secundàries i de registres municipals.
2.- Implica la participació de tècnics municipals i agents socials del territori en entrevistes, grups 
de discussió i tallers participatius.
3.- Explotació, ordenació i posada en comú de les dades extretes que abocaran en conclusions i, 
finalment, en la diagnosi.
L´objectiu final d´aconseguir una visió general i més acurada de com incideix la vulnerabilitat social 
en la situació de l´habitatge en el nostre municipi és la de poder crear i dotar els Serveis Tècnics 
de l´Ajuntament d´eines més potents i eficaces per a combatre-la i millorar-la, respectivament. 



L´Ajuntament de la Palma de  
Cervelló s´adhereix al conveni de 
cooperació i col·laboració en ma-
tèria d´emergències i urgències 
socials entre l´Àrea Metropolitana 
i l´Ajuntament de Barcelona
Per a les polítiques socials més desenvolu-
pades i democràtiques, la cohesió i la in-
clusió social han esdevingut una prioritat 
per intentar reduir les desigualtats, evitar 
dinàmiques de polarització social, garantir 
processos d’integració de tots els sectors 
de la població i pal·liar els efectes que si-
tuacions extraordinàries poden tenir de ma-
nera directa en la població.

El model d’emergències socials, particular-
ment en els casos en què les situacions es 
tornen singularment problemàtiques davant 
de fets de màxima gravetat, exigeix una in-
tervenció ràpida i efectiva de certs serveis 
especialment preparats per a aquest tipus 
d’actuacions i que treballin en col·laboració 
amb els municipis.

El passat 1 de setembre, assumint la res-
ponsabilitat que implica el seu proto-
col quant a drets i obligacions, va entrar 
en vigor l´adhesió voluntària per part de 
l´Ajuntament de la Palma de Cervelló al con-
veni que regula la cooperació i col·laboració 
administrativa entre l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
amb l´objectiu de donar una resposta inte-
gral a les situacions d´especial urgència i 
complexitat, i que requereixen actuacions 
immediates i/o fora de l´horari d´atenció de 
Serveis Socials. 

Aquest compromís es concreta en la 
col·laboració amb el CUESB (Centre 
d´Urgències i Emergències Socials de Bar-
celona) mitjançant un protocol d´activació 
i actuació conjunta amb Serveis Socials 
Bàsics, Policia Local i d´altres dispositius 
municipals i del territori implicats, i su-
posa una despesa plurianual per part de 
l´Ajuntament de 1.493,25 €. 

Espai de Família
L’Ajuntament i l’AMPA de l’escola el Solell estan 
treballant per donar continuïtat a l’espai forma-
tiu de comunicació i reflexió per compartir les 
inquietuds i els sentiments en què ens trobem 
immersos en la relació pares – fills.

L’objectiu principal és generar un espai on els 
pares i mares reflexionem sobre la nostra pròpia 
experiència, on puguem contemplar, sense judi-
ci moral, les capacitats i limitacions davant les 
funcions parentals.

Aquest curs hem recuperat el nom Espai de Fa-
mília, perquè creiem que s’acosta més a l’esperit 
i la voluntat del projecte.

Podeu consultar la programació i fer arribar les 
vostres propostes al web de l’Ajuntament: 
http://www.lapalmadecervello.cat/ 
o al bloc de l’AMPA 
https://ampaelsolell.wordpress.com/.
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Serveis Socials

Infància
Casal municipal d’estiu 2015

Del 22 de juny al 31 de juliol s’ha realitzat a la 
Palma el casal d’estiu municipal que per segon 
any consecutiu ha estat organitzat per l’empresa 
DACOR Educació i Esport.
Un any més, el casal ha estat un èxit i s’ha superat 
el nombre d’inscripcions de l’any passat, amb un 
total de 165 inscripcions, amb alumnat de la Pal-
ma però també amb nens i nenes de Corbera.
Objectius
El casal està enfocat des d’una vessant lúdica i 
educativa i planteja activitats molt diverses per-
què el nen/a vingui motivat cada dia. 
Els objectius del casal han estat:
- Oferir un servei educatiu de lleure en temps 
de vacances escolars a les famílies amb infants en 
edat escolar.
- Oferir als infants un espai de socialització i de 
relació que permeti fer activitats diverses de lleure 
per tal que gaudeixin de forma creativa del temps 
de lleure.
- Fomentar el desenvolupament personal dels 
infants i el procés de socialització.
- Educar en actituds i valors relacionats amb 
el creixement personal dels infants i el procés de 
socialització.

Educació



Consell d’Infants

En primer lloc, cal destacar que el Consell d’Infants és un dels projectes que contempla el nou 
Pla Local de Joventut 2015-2018 per donar veu i participació ciutadana als infants.

En segon lloc, com cada any, tornem a iniciar un nou curs i també les candidatures dels alum-
nes que viuen a la Palma de Cervelló de 5è curs i que vulguin ser-ne membres. Aquest any, 
també com a innovació, s’ha considerat contemplar la possibilitat que els alumnes de 6è curs 
puguin entrar al Consell d’Infants. A causa d’algunes baixes han quedat dues places vacants i 
d’aquesta manera més infants tenen l’oportunitat de poder participar en aquest projecte, un pro-
jecte d’iniciativa motivadora cap a la responsabilitat i participació social per la presa de decisions 
sobre la comunitat, promoguda per la Llei 14/2010, del 27 de maig dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència.

En tercer lloc, al procés de selecció s’han elegit per votacions i paritat: 5 candidats de 5è curs i 
2 de 6è curs. Cal dir que s’ha obert una llista d’espera ja que s’han presentat més candidats dels  
necessaris. Les trobades, tal com es contempla en el projecte del Consell d’Infants, seran cada 
tres setmanes, els dijous de 17 a 18 hores al Punt Jove.

Per concloure, volem esmentar que aquesta proposta és tant positiva com enriquidora per als 
infants, ja que es tracta d’obrir ventalls a la participació, al treball en equip, al debat, a la cores-
ponsabilitat, a la implicació, al compromís d’un projecte de ciutadania, de civisme i en definitiva 
que pren vida pròpia per un objectiu en comú “la millora de la Palma i la qualitat de vida de tots 
els seus habitants”. 
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Infància

- Educar en actituds i valors relacionats amb el creixement personal, la convivència, l’amistat, la salut, 
la creativitat, la llibertat i el respecte per l’entorn natural i urbà.
- Afavorir la integració social d’infants amb discapacitats o amb dèficits socioeducatius.
La finalitat última del casal és oferir al poble un casal d’estiu que proporcioni una educació en el lleure 
i esportiva de qualitat.

Activitats
- Manualitats: realització de tallers utilitzant diferents tècniques artístiques.
- Nit a El Solell: una nit ens vam quedar a dormir a l’escola.
- Esports: futbol, bàsquet, hoquei, tennis i handbol, entre d’altres.
- Psicomotricitat: jocs sensorials, coneixement del propi cos, organització espacial, joc simbòlic...
- Informàtica 
- Activitats aquàtiques: hem anat a la piscina pràcticament cada dia.
- Activitats en anglès: entre una i dues activitats per setmana es feien en llengua anglesa.
- Sortides fora del municipi: aquest any les sortides han estat un èxit! Hem anat al Tibidabo, al CRAM 
(Centre de Recuperació d’Amfibis Marins) i a la platja a jugar a futbol, a vòlei i hem anat amb monocicle 
elèctric.



Festa x la Solidaritat 2015

El passat diumenge 25 d’octubre es va celebrar per quart any consecutiu a la Palma la Festa x la Solida-
ritat, una activitat promoguda per les Regidories de Cooperació i Solidaritat i per la Regidoria de Joventut 
juntament amb la col·laboració del Servei de Català i la participació i suport d’entitats i col·lectius mu-
nicipals.

És voluntat d’aquest Ajuntament continuar amb la promoció de la sensibilització des d’una vessant soli-
dària i participativa. Per aquest motiu hem pogut donar continuïtat al suport econòmic per part de la Di-
putació de Barcelona per a poder dur a terme diferents accions com aquesta.

Aquest any es va comptar amb moltes de les entitats municipals de la Palma (AJLP, ASAC, Banc del 
Temps, Càrites, Grup de teatre la Palma, La Konfraria de la vila del pingüí, La Gralla i Peti ki Peti). Tot el 
dia hi va haver recollida d’aliments, roba, mercat d’intercanvi i jocs de fusta gegants reciclats.

A la tarda es va fer l’entrega de premis del Concurs de microrelats solidaris. Les guanyadores van ser 
l’Anna Ramírez amb l’obra Amic diari, la Carla Ametller amb l’obra El Diari de la Pau i l’Aina Camps amb 
l’obra M’era igual la guerra, Syra. Es van endur, com a premi, instruments de percussió típics de diferents 
parts del món juntament amb un lot de productes de Comerç Just.
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   Pissarra solidària                    Banc del Temps                   Jocs de fusta                       Ballem pel món                                           

Taller per a joves - La Peti               Metges del Món                          Sardanes                       Ball de bastons                                          

Arrossada popular                     

The Sound Theory

Taller de cacau

Taller de dansa i percussió africana                   



5è concurs de fotografia jove La Foto de l’Estiu 2015
Des de la Regidoria de Joventut i el Punt Jove de la Palma es va engegar aquest concurs l’any 2010, i any 
rere any ha anat guanyant en popularitat. És un concurs on el component creatiu i espontani tenen un 
valor més important. Els joves poden presentar fotografies de les seves experiències durant l’estiu.

En aquesta edició, a l’hora de fer les valoracions, els membres del jurat han tingut en compte la promoció 
d’uns valors concrets com ara: la participació, la solidaritat, la inclusió, l’amistat, els hàbits saludables 
i el respecte pel medi ambient. A banda dels valors, les fotografies també es valoraven per la seva origi-
nalitat i per la qualitat tècnica.

Aquest 2015 s’han rebut un total de 21 fotografies. Ja és el segon any que hem realitzat el concurs també 
via Facebook.

Per aquest motiu es van establir dos premis de 75 euros cadascun:
- Premi a la foto més votada al Facebook
- Premi del jurat

El premi a la foto més votada va ser per al Joan Gràcia amb la fotografia “Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar” i 197 “m’agrada” del Facebook. El premi del jurat se’l va endur la Xell Cabané 
amb la fotografia “Llibertat sota els estels” amb un total de 200 punts.

Un cop tancat el concurs, es va fer una exposició al Punt Jove perquè es poguessin veure totes les foto-
grafies en un mateix espai.

Web de l’Ajuntament de la Palma
Ja fa uns mesos que es va posar en funcionament el nou web municipal. 

Ha tingut molt bona acollida, però sempre hi ha coses que es poden afinar. És per això que 
si algú veu alguna mancança, algun error o qualsevol cosa que es pugui millorar, agrairem 
que ens ho faci saber a l’adreça electrònica del mateix web.

També volem subratllar la importància de les xarxes socials, Facebook i Twitter, que diària-
ment s’actualitzen amb informacions d’interès municipal.

www.lapalmadecervello.cat
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Vine a l’Aula Pasqual Ollé
A la Palma disposem de l’espai Aula Pasqual Ollé que també és un Punt TIC.

El Punt TIC és un espai on la gent pot fer servir ordinadors, connectar-se a Internet, trobar el suport d’un 
professional que els ajudi a fer aquestes primeres passes en la nova societat del coneixement; un lloc 
en el qual es mostri als usuaris/àries els avantatges de les TIC i on se’ls doni una formació entenedora i 
adaptada a les seves necessitats.

A l’Aula Pasqual Ollé de la Palma apostem per l’ús del programari lliure i per això des de l’any 2010 que 
tenim un equipament de promoció del programari lliure per als 3 serveis ubicats a l’Aula:

 - Punt Jove la Palma
 - Servei d’Ocupació
 - Aula d’Autoformació

El passat mes de juliol de 2015 vam realitzar de nou els Curs d’alfabetització mediàtica, per a totes 
aquelles persones que es troben en processos inicials 
d’aprenentatge. Aquest curs té una durada d’un mes i 
està previst fer-ne una altra edició (queda pendent de 
concretar-ne la data de realització).

Per altra banda, es segueixen realitzant els cursos 
d’autoformació a mida, un aprenentatge individua-
litzat, en horaris flexibles segons la disponibilitat de 
l’usuari/ària i amb l’assessorament dels/de les dina-
mitzadors/ores de l’espai. Es poden realitzar diferents 
tipus de cursos, en funció de la necessitat o interès 
de cada usuari/ària: Photoshop, processador de textos, 
full de càlcul, comptabilitat, Internet, anglès, català, 
mecanografia, etc.

Per a més informació sobre l’Aula Pasqual Ollé o els diferents cursos, contacteu amb nosaltres:
C/ Sant Jordi, 1 – la Palma. Tel. 93 672 20 64 – masrmn@diba.cat / tecnicregidories@diba.cat

Vine a l’Assessoria Jove del Punt Jove la Palma
L’Assessoria Jove és un espai personalitzat on la professional resol dubtes i qüestions d’interès per al jove 
(habitatge, formació, ocupació, participació, mobilitat internacional, lleure, salut, drogues i sexualitat 
entre d’altres).

En aquest sentit funciona també com a antena jove del SLO (Servei Local d’Ocupació) en relació a joves 
que tenen entre 16 i 35 anys, i es treballa conjuntament en l’orientació en TRF (Tècniques de Recerca 
de Feina) i en seguiments individualitzats. D’aquesta 
manera s’estableix un treball costant amb el Servei 
d’Ocupació per tal d’establir línies d’actuació i progra-
mar accions d’intervenció des d’ambdós serveis.

L’atenció pot ser presencial, via correu electrònic o via 
xat del Facebook del Punt Jove, en funció de la pre-
ferència del jove, garantint en tot moment la confiden-
cialitat i el tractament de les dades.

Horari de dilluns a divendres
Matins: de 10 a 13 h
Tardes: dimarts i dijous de 17 a 20 h (cita prèvia)
Facebook: Punt Jove la Palma
Adreça: c/ de Sant Jordi, 1



Recuperació de l’ermita romànica del pla de Sant Joan (fase 1)

A finals del mes de setembre va començar l’execució 
de la fase 1 de l’obra de la recuperació de l’ermita del 
Pla de Sant Joan per part de la constructora especia-
litzada en rehabilitacions d’edificis històrics Rècop. 
Aquesta fase consta bàsicament de la rehabilitació 
de la teulada de l’edificació i la porta principal.
S’han començat els treballs retirant la vegetació i 
pedres no originals de la coberta de l’edifici i s’han 
replantejat els futurs perfils finals dels límits laterals. 
Posteriorment, es restituirà la teulada amb pedra de 
pissarra llicorella treballada per picapedrer i rejunta-
da amb morter de calç. 

Les lloses es muntaran a trencajunt amb una vora de 3 cm. Posteriorment, es 
restituirà la vora del ràfec format per la primera llosa de la coberta.

El projecte, redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, preveu un termi-
ni d’execució de 3-4 mesos.

La important documentació i les restes arqueològiques trobades a l’ermita del 
Pla de Sant Joan presenten les primeres notícies de la Palma, a l’entorn del 
segle X, la qual cosa dóna encara més rellevància a la conservació d’aquest 
patrimoni històric.

L’ermita, peça important del romànic català, forma part de la xarxa d’espais 
públics municipals (parc de l’Ermita) i ha estat declarada Bé Cultural d’Interès 
Local. Es preveu convertir aquest edifici en un petit equipament polivalent, 
que doni suport a diverses actuacions de tipus cultural que es puguin desen-
volupar al futur. 

Espai d’estada nou al costat d’un roure nou al passeig del Roure

Després que la primavera passada no va rebrotar el roure històric que dóna nom al passeig del Roure del 
municipi, es va certificar de forma definitiva la seva mort. Durant els mesos anteriors es van executar 
diverses actuacions seguint les indicacions de personal especialitzat per aconseguir que rebrotés, però 
amb resultat negatiu.

Per tant, des de l’Ajuntament de la Palma es va decidir realçar un exemplar de roure nou situat a uns 
metres de l’anterior, de forma tangent al camí. 

Per tal de facilitar-hi l’accés i, alhora, crear un àmbit tranquil d’estada, s’ha executat amb personal de la 
Brigada Municipal una esplanada amb bancs que serveix de mirador cap al nou protagonista del passeig 
i també de connexió amb altres 
camins que connecten amb les 
cotes superiors del bosc limí-
trof.

Aquesta actuació s’emmarca 
dins del programa de promoció 
i conservació del passeig del 
Roure que es vol anar desen-
volupant amb diverses accions 
d’accessibilitat, senyalística i 
descobriment de nous espais.
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Signatura de convenis de col·laboració amb Corbera de Llobregat, Pallejà i 
la Palma de Cervelló per a la regulació del trànsit en hores punta

Durant el mes juliol es van iniciar les obres d’ampliació de la carretera que uneix Fontpineda amb 
el núcli urbà de Pallejá. I és per aquest motiu que s’han produït diverses reunions en què hi han 
participat els tres ajuntaments per tal de minimitzar els problemes que ocasiona un augment dels 
aforaments a la carretera BV-2421.

Cal fer esment que s’ha vist incrementat el trànsit en hores punta i això ha provocat unes retencions 
importants, tant al matí com a la tarda, que han afectat directament la mobilitat dels palmerencs. Les 
hores amb més afluència de trànsit han estat de 7 h a 09.30 h i de 19 a 20.30 h.

Aquestes retencions han arribat, en alguna ocasió, a tres quilòmetres, amb uns temps d’espera d’uns 
25 minuts per realitzar aquest recorregut.

El dia 31 d’octubre es van inaugurar les obres de millora i es va obrir la via d’accés de Fontpineda a 
Pallejà.

Amb aquests convenis s’actualitzen i regularitzen les necessitats  concretes que han ocasionat aques-
tes obres. Cal agrair la col·laboració dels agents de les policies locals de Corbera i de Pallejà pel 
suport donat.

Governació

Campanya informativa de la 
crema de matolls

Des del dia 13 d’octubre s’ha iniciat el 
període de crema de matolls a la zona 
dels horts. 

En cas de voler fer una crema, s’ha de 
comunicar a l’Ajuntament perquè ho 
traslladi a la Generalitat.

El procediment és similar al d’anys ante-
riors: és necessari posar totes les dades 
a la instància perquè, posteriorment, 
se li pugui comunicar a l’interessat si 
existeixen algunes condicions meteoro-
lògiques adverses que puguin restringir 
el permís per fer foc, cosa que li seria 
comunicat  per via telefònica. 

Aquestes gestions es poden fer a tra-
vés del web de la Generalitat o de 
l’Ajuntament, que serà qui trasllada-
rà els dies sol·licitats al Departament 
d’Agricultura.

Jutjat de pau

El Jutjat de Pau de la Palma de Cervelló es troba 
ubicat a les dependències de l’Ajuntament, al car- 
rer Sant Cristòfol, s/n, al costat de les dependèn-
cies de la Policia Local.

Hi treballen tres persones, una jutgessa, una se-
cretària judicial i un auxiliar judicial.

El Jutjat de Pau té com a principal funció la comu-
nicació per delegació de procediments judicials 
que es tramiten a altres jutjats. L’horari és dimarts 
i dijous de 9 a 14 hores i el número de telèfon és 
el 93 672 27 75. S’hi pot trucar per demanar dia 
i hora i ser atès al més aviat possible.
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Entitats esportives usuàries de les 
instal·lacions municipals

Actualment a la Palma de Cervelló hi ha 8 entitats 
esportives que fan ús de les instal·lacions munici-
pals (6 entitats de la Palma, una de Vallirana i una 
de la Federació de Bàsquet).

Aquesta riquesa esportiva fa que per als ciutadans 
del nostre municipi hi hagi una varietat esportiva 
envejable. No obstant això, algunes de les enti-
tats de la Palma s’han de nodrir de jugadors/ores 
d’altres municipis per a poder competir en les di-
ferents categories que cada federació exigeix.

Les nostres entitats són un exemple de gestió i 
dedicació de les seves juntes directives per a po-
der seguir any rere any pujant de categoria en les 
respectives competicions.

Si fem una radiografia de les entitats esportives 
tenim el següent:

UE la Palma (www.uelapalma.es)
Club de Futbol fundat el 1919
Actualment té 7 equips i 90-100 esportistes.
1 prebenjamí, 1 benjamí, 2 alevins, 1 F7 amateur 
femení, 1 amateur masculí i 1 veterans
Instal·lació: Camp Municipal de Futbol

CBR la Palma (www.pblapalma.com)
Club de Bàsquet fundat el 1995-96
Actualment té 6 equips i 70 esportistes.
1 premini, 1 mini, 1 preinfantil, 1 sub 25, 1 sè-
nior, 1 veterans
Instal·lacions: Poliesportiu Municipal

PB la Palma 
Club de Futbol Sala fundat
Actualment té 1 equip i 15 esportistes.
1 sènior masculí
Instal·lació: Poliesportiu Municipal

AE Vallirana (www.aevallirana.com)
Club de Futbol Sala de Vallirana: el seu primer 
equip sènior femení de segona divisió nacional 
juga i entrena a les instal·lacions municipals de la 
Palma de Cervelló. 

Club Chois 
Club de Taekwondo Fundat el 2001
Actualment té 30 esportistes de totes les edats.
Instal·lació: Poliesportiu Municipal

Esports

CV la Palma (www.clubvoleilapalma.cat)
Club Voleibol la Palma fundat el 2015
Actualment té 3 equips i 30 esportistes.
1 sènior, 1 cadet juvenil, 1 infantil
Instal·lació: Poliesportiu Municipal

CELP (www.celapalma.org)
Club Excursionista fundat el 1996
Instal·lació: dret d’ús del rocòdrom del Poliespor-
tiu Municipal

Programa Detecció i Perfeccionament FCBQ (www.
basquetcatala.cat)
Federació Catalana de Bàsquet 
Actualment té 4 equips i 50-60 esportistes.
2 mini femení i 2 mini masculí
Instal·lació: Poliesportiu Municipal

Activitats esportives municipals

Aquest trimestre des del Servei d’Esports de la Palma 
de Cervelló continuem apostant per donar el millor 
servei a tots els ciutadans de la Palma.

Actualment estem oferint 25 hores setmanals 
d’activitats dirigides on hi ha classes per a tots els 
gustos i nivells, des de microgimnàstica, manteni-
ment, ioga, tonificació, GAC, body pump, tai-chi, ci-
clisme indoor i circuit training per a aquells que esti-
guin més en forma.

Per complementar les activitats dirigides també dispo-
sem d’una sala de fitnes, amb més de 150 m2 de sala 
i amb més de 40 estacions de treball diferents, per a 
poder treballar tots els músculs del cos i on un tècnic 
us assessorarà en qualsevol dubte que tingueu.

Per als més menuts tenim l’Escola Esportiva Muni-
cipal on els nostres especialistes recullen els nens i 
nenes de l’escola i els porten fins el Poliesportiu Mu-
nicipal on aprenen alguna de les moltes activitats que 
proposem als nostres infants: patinatge, ball modern, 
bàsquet, gimnàstica esportiva, voleibol i futbol sala.
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Esports
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Activitats esportives de la Festa Major 2015

El cap de setmana anterior a la Festa Major es van celebrar les ja tradicionals activitats esporti-
ves. 

Tot i el mal temps que va acompanyar en algunes d’elles, la participació va ser prou generosa.

Des d’aquí volem agrair a tots els col·laboradors voluntaris que van ajudar a preparar i a organit-
zar tots els actes esportius de manera desinteressada.
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3r Festival La Cultura va a la Font

Durant el mes de juliol es va fer el 3r festival La Cultura va a la Font. Un festival que any rere any es 
consolida d’una manera important. 

Enguany la participació ha estat considerable així com també el nivell dels artistes convidats.

Per una banda, vam comptar amb els poetes Estel Solé (poeta i actriu), la Núria Martínez-Vernis (poeta i 
rapsoda reconeguda) i Tomàs Àrias (un poeta trobador de paraules). El recital de poesia a la font de Santa 
Rita és potser l’acte més emblemàtic, ja que l’indret, l’horari i el so de la font barrejat amb les paraules 
així ho demostren. 

La Maria Gubianas, una actriu professional, ens va oferir Adela, una obra compromesa amb la societat i a 
l’altura de qualsevol teatre de nivell. 

També vam comptar amb el grup de gospel de Rubí GospelBarn que van aconseguir omplir la font del 
Marge per gaudir de les seves cançons. 

I en l’apartat més jove, vam poder sentir el grup de blues Muddy Wine amb un extens repertori de temes 
de blues i tradicionals americans que van ser les delícies dels aficionats a aquest gènere i com cada any 
també van poder tocar alguns grups locals com en Joan Manyer i l’Aina Camps, i el Dj Pepe.

Aquest any el Festival ha entrat a formar part del col·lectiu de festivals de poesia de Catalunya que ha 
promogut la Institució de les Lletres Catalanes amb la Laura Borràs al capdavant en un acte celebrat el 
22 d’octubre dins del Festival de Poesia Nacional de Sant Cugat.
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Anna Maria Roura

L’Anna Maria Roura, malauradament, ens va deixar 
el passat mes de juliol i és el nostre deure dedicar-
li unes paraules i un espai a la revista municipal. 

L’Anna va ser regidora de la Palma a l’Ajuntament 
de Cervelló i des de la seva posició i ocupació va 
treballar incansablement pel nostre poble.

El seu entusiasme desinteressat, la seva dedicació 
a la gent i el seu interès per la cultura a la Palma la 
fan mereixedora de la nos-
tra admiració i respecte.

El seu caràcter alegre i 
la tasca que va fer sense 
escatimar esforços fa que 
sempre estiguem en deu-
te amb l’Anna Maria. La 
seva petjada no s’oblidarà 
per molt que passi el 
temps.

Un record ben sincer.

Cada dissabte hi ha el servei  
de deixalleria mòbil al carrer Pirineu 
23, cantonada carrer Cadí de 9.30 a  
12.30 h.

Hi ha un punt de recollida de deixalles 
municipal per andròmines i restes vege-
tals que està obert cada dissabte de 9.00 
a 13.00 h al local de la Brigada, av. Ca-
talunya, 134.

Diada Nacional de Catalunya

El passat 11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya, es va celebrar, com ja és tradició, 
l’acte de l’ofrena floral al monument de la plaça 
del mateix nom. 

En primer lloc, 
l’alcalde Xavier 
González va donar 
les gràcies al pú-
blic assistent i va 
dir unes paraules 
en referència als 
moments tan im-
portants que viu el 
nostre país. Segui-
dament, ell mateix 
amb el senyor Jo-
sep M. Llop van di-
positar un ram de 
flors en el monu-
ment de la plaça. 
Tot seguit es va entonar el cant d’Els segadors i 
per acabar l’acte es va fer una petita ballada de 
sardanes.

A les tres de la tarda del mateix 11 de setembre, 
un nombrós grup de persones del nostre munici-
pi van agafar els autocars previstos per anar a la 
manifestació de la Via Catalana a la Meridiana. 

En total van ser 172 persones i 3 autocars, a 
més d’un nombrós grup de gent que hi va anar 
amb el seu cotxe particular.

Breus
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FesCAT, l’aplicació mòbil de les festes populars de Catalunya

L’Ajuntament de la Palma s’ha 
adherit a l’aplicació mòbil de les 
festes de Catalunya a través de 
l’app FesCAT. Una app promoguda 
pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a través 
de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals, on trobareu les festes 
populars d’arreu de Catalunya, no-
tícies i alertes del vostre municipi, 
un àlbum de fotos, geolocalització 
i un xat intern.

FesCAT inclou una xarxa social per 
a aquelles persones que desitgen 
estar informades sobre els progra-
mes d’esdeveniments de les festes 
populars de Catalunya. Podreu pu-
jar fotos, xatejar, conèixer gent i 
molt més!

Qualsevol persona, de qualsevol 
edat, és capaç de fer servir aques-
ta app. El menú principal, així com 
la resta de pantalles, són senzilles 
d’usar i estan pensades per a per-
sones que no siguin gaire expertes 
en matèries tecnològiques.

Podeu descarregar-vos aquesta 
aplicació gratuïtament per Android 
i iOS d’Apple. 

Breus

Desplegament de la fibra òptica a la Palma

A principis d’abril l’empresa Movistar va començar el des-
plegament de la xarxa de fibra òptica al nostre municipi 
i s’estima que abans d’acabar l’any quedarà realitzada 
la instal·lació a pràcticament el 90 % del casc urbà del 
municipi, a la urbanització de Can Vidal i al polígon de 
Can Mascaró.  



AJLP

Palmarencs i palmarenques. Som l’Associació de 
Joves de la Palma, una entitat sense ànim de lu-
cre que treballa durant tot l’any amb la finalitat 
d’enfortir el teixit associatiu entre els joves i que 
participa en diferents actes i celebracions que es 
realitzen al nostre municipi. 

Enguany hem estrenat la Summer Final Party, una 
festa on hem convidat tothom per acomiadar-se de 
les vacances tot gaudint d’aquelles cançons que 
ens han acompanyat durant l’estiu. 

També ens deus conèixer per organitzar la Nit de 
Carnestoltes, Cap d’Any, la Festa Jove o el Xapuli-
na Roc, el festival de música anual que celebrem 
al Pla de Sant Joan i al qual destinem tots els 
nostres beneficis.

Des de l’Associació de Joves volem aprofitar 
aquest espai per demanar la vostra opinió i recollir 
tot tipus d’idees, crítiques i suggeriments que ens 
vulgueu transmetre. Per aquesta ocasió, us con-
videm a fer-nos arribar la vostra opinió sobre la 
possibilitat de fer una festa a l’aire lliure la Nit de 
Sant Joan. 

Per fer-ho, podeu adreçar-vos al nostre perfil de 
Facebook Associació de Joves La Palma o via cor- 
reu electrònic a ajlapalma@gmail.com.

La veu de les entitats

Casal de la Gent Gran

El Casal de la Gent Gran de la Palma va iniciar la 
seva activitat el mes de maig de l’any 1995, tot 
i que va ser l’any 2006 quan es va oficialitzar el 
seu funcionament amb la redacció dels estatuts 
que varen ser aprovats per la Direcció General 
de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat 
de Catalunya amb data 30 d’octubre de 2006.

També es va donar d’alta a Hisenda com a 
societat sense ànim de lucre.

Els estatuts estableixen que poden formar-ne 
part totes les persones majors de 60 anys, així 
com els respectius cònjuges encara que no els 
tinguin.

Les activitats del Casal són gratuïtes per als 
socis, excepte les excursions, amb una quota 
establerta de 12 € l’any. 

Es regeix per una junta directiva formada per 
vuit persones: president vicepresident, secretari, 
tresorer i quatre vocals.

Les activitats que es porten a terme són: Cursets 
de català, cursets d’informàtica, classes de ball, 
jocs (cartes, dòmino, rummikub, escacs), bingo 
(un cop al mes), projeccions cinematogràfiques 
cada mes, excursions d’un dia (aproximadament 
cada dos mesos), excursió de sis o set dies (un 
cop l’any).

Durant l’any s’organitzen tres festes gratuïtes 
per als socis: Diada de Sant Jordi, a part de 
berenar es regala un llibre als senyors i una rosa 
a les senyores. Festa de la Castanyada per Tots 
Sants i Torronada per Nadal.

A les festes sempre hi ha una atracció musical 
o humorista. Recordem, entre altres, les 
actuacions de Luis Aguilé, Josep Guardiola i 
Joan Pera.

Convidem a totes les persones majors de 60 
anys a fer-se socis.
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Si voleu publicar la vostra opinió, consulta, dubte o suggeriment a la revista 
municipal, envieu les vostres cartes al correu-e: lapalmatv@diba.cat, o feu 
arribar l’escrit a les dependències municipals.



Banc del Temps

El Banc del Temps La 
Palma de Cervelló és 
una entitat sense ànim 
de lucre que està al ser-
vei de tots i tothom pot 
formar part d’aquesta 
xarxa veïnal:

- Si tens alguna petició o oferiment quotidians (pen-
jar quadres, acompanyaments, ordinadors...)
- Donar segones oportunitats als mobles, roba, lli-
bres...
- Proposar tallers o participar-hi
- Participar en grups per afinitats: caminar, cuina, 
xerrades, fotografia, costura, teatre, bitlles...
- Formar part de l’organització
- També pots compartir els teus coneixements amb 
tots nosaltres. És per això que hem creat El banc 
dels coneixements.
- Uns animen a formar part d’un taller de cuina 
que s’emetrà per La Palma TV.
- Trobades per xerrar: uns espais de converses te-
màtiques i mensuals.

Serem els dilluns de 17 a 19h al Poliesportiu i 
cada dia podeu trobar-nos al Facebook i a la nos-
tra adreça electrònica: bancdeltempslapalma@ho-
tmail.com

Us agrada el projecte? Us hi esperem!

Ampa El Solell

L’AMPA EL SOLELL és una entitat sense 
ànim de lucre, on un grup de pares i ma-
res de l’escola formem un junta per ajudar i 
col·laborar, voluntàriament,en la tasca educa-
tiva que dia a dia exerceixen els mestres.

Som un grup de persones, amb entusiasme, 
ganes de fer bé les coses i formem un Gran 
Equip no professionalitzat. 

Treballem plegats i ens organitzem en di-
ferents comissions de treball, gestionem el 
menjador de l’escola, la venda dels llibres i 
el seu reciclatge, organitzem les extraesco-
lars, col·laborem en l’organització de les fes-
tes que celebren els nostres fills (Carnestol-
tes, Sant Jordi, fi de curs...) i col·laborem amb 
l’Ajuntament organitzant l’Escola de Pares, un 
espai de família, educatiu i social. 

Econòmicament, la major part dels diners 
rebuts els destinem a la compra de material 
educatiu per a l’escola, la coneguda “CARTA 
ALS REIS ”.

A final de curs, i com a finalització de la nos-
tra tasca, organitzem un sopar per a totes les 
famílies sòcies de l’AMPA i editem una revista 
anual, on els alumnes de sisè hi tenen un pa-
per important per la seva marxa del SOLELL.

Entitat de conservació de la urbanització de Can Vidal

Ni dins ni fora. En primer lloc, volem expressar el nostre agraïment a l’Ajuntament per facilitar-nos aquest 
espai, que de ben segur serà útil per explicar les nostres activitats, inquietuds i reivindicacions. En aques-
ta ocasió parlarem de dos temes històrics no resolts: la recepció i la connexió amb el nucli urbà.

Els veïns de Can Vidal estem sotmesos als impostos municipals habituals, però a més ens hem de fer 
càrrec del manteniment de la xarxa d’enllumenat, clavegueram i via pública. Des de fa molts anys, a 
Can Vidal hem estat interessats en la transferència de tots aquests serveis a l’Ajuntament, l’anomenada 
recepció de la urbanització, per tal que els nostres drets i deures quedin equiparats als de la resta de 
palmarencs.

Per desgràcia, la resposta municipal a la recepció no ha passat mai de les bones paraules, i en aquest 
sentit no hi ha hagut diferència entre les voluntats polítiques dels diferents consistoris. És un tema com-
plex, però no és just que es perllongui sense ni tan sols poder negociar un pla d’acció.

Un altra vella reclamació és la construcció d’un vial de vianants que ens connecti amb el nucli urbà. 
Aquest és un tema que mai no ha passat de ser una promesa electoral incomplerta. Aquest vial ens per-
metria entrar i sortir de la urbanització sense cotxe, amb la consegüent millora en la integració dels veïns 
de Can Vidal a l’activitat econòmica i de lleure del nucli urbà.

Hi ha molta feina per fer, però des de Can Vidal estem disposats a posar-hi tot l’esforç que calgui.

La veu de les entitats

LaVeu - 21



MOLTES GRÀCIES!
CONTINUEM DORMINT!
A la palla!
Voldríem agrair molt sincerament, 

el suport de la ciutadania de la Palma, que ens ha 
atorgat 4 regidors al consistori municipal. Exerci-
rem la nostra tasca d’oposició de forma construc-
tiva, responsable, rigorosa i punyent. 

L’esperit que guiarà la nostra oposició serà el de 
procurar que d’aquí a 4 anys, la Palma estigui glo-
balment millor que ara. Després d’aquest període 
electoral tant transcendent pel nostre país, totes 
les regidores i regidors de Convergència estem a la 
disposició de tothom. DESPERTEM LA PALMA era 
un lema de campanya que volia intentar redreçar 
la tendència negativa que el nostre poble pateix i 
que amb tota probabilitat seguirà vivint en els pro-
pers 4 anys. Només a títol d’exemple, us voldríem 
indicar que des del més de Juny, assistim a una 
pèrdua d’il·lusió generalitzada que serà molt com-
plicat de redreçar si no s’hi posa remei de manera 
immediata. 

L’associació de comerciants i empresaris de la 
Palma, ja ha deixat d’existir; l’associació de pesse-
bristes, redueix les seves activitats a la mínima ex-
pressió; les campanes del campanar, hi ha moltes 
hores que no sonen, tot i que el rellotge i el cam-
panar són municipals; el grup de Cantaires de la 
Palma, que havia viscut moments tant esplendoro-
sos amb el mestre Esteve Fisas i Alemany, avui té 
serioses dificultats per continuar. Som conscients 
que estem en temps de canvis, però és evident 
que el govern municipal, en la seva tasca de servei 
públic i d’enfortiment del teixit associatiu del po-
ble, no està a l’alçada,.

Des de Convergència, manifestem la nostra volun-
tat més sincera per col·laborar des de l’oposició 
perquè les coses millorin al nostre poble. En 
aquest sentit, el govern ha proposat un consell 
assessor i de participació dels regidors, que des 
de Convergència hem esmenat molt seriosament, 
però en positiu, perquè gaudeixi de les condicions 
indispensables de qualitat democràtica perquè la 
participació de tots els regidors pugui ajudar a fer 
una Palma millor. 

Equip de Convergència de La Palma 

 

Opinió política
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Reptes nous, il·lusions noves
Iniciem una legislatura en què ence-
tem il·lusions i reptes nous. En les 
passades eleccions se’ns va fer con-
fiança per seguir treballant pel nostre 

poble amb noves propostes, per això volem donar les 
gràcies a tothom que ens van donar suport. 

Aquests últims anys hem creat les bases d’una manera 
nova d’entendre el nostre poble, que han partit sobre-
tot de polítiques en què hem prioritzat d’una banda la 
defensa i revalorització del nostre entorn i de l’altra, 
polítiques amb què hem donat una especial importàn-
cia a l’atenció social, sobretot de totes les persones o 
famílies més vulnerables, per fer un poble més just.

En aquesta nova etapa volem que aquests dos elements 
continuïn sent les nostres prioritats, però conscients que 
queda molta feina per fer i per millorar, també volem 
treballar per incrementar les polítiques participatives 
i de comunicació per contribuir a facilitar que tothom 
sigui corresponsable a l’hora de decidir com gestionem 
els recursos i des del convenciment que amb l’aportació 
de tothom podrem fer més projectes i millors.

S’obre un escenari nou al consistori molt més plural 
que en la legislatura anterior. Aquest fet, des del con-
venciment democràtic, creiem que pot ser molt enri-
quidor per al debat d’idees i projectes. Des de l’acció 
de govern de La Palma Sempre, per facilitar i articular 
aquesta diversitat hem creat la Comissió de Participa-
ció: un òrgan de debat amb els diferents grups del con-
sistori per treballar els temes i propostes en un marc de 
diàleg des de la responsabilitat que suposa formar part 
de l’Ajuntament.

Per LPS aquesta serà una legislatura en què per primer 
cop governarem amb minoria. Aquest no és l’escenari 
que més desitgem, ja que amb la correlació de forces 
que hi ha hagut, vam oferir tant a ERC com al PSC 
formar un govern de caràcter progressista, ja que en-
teníem que ens podíem entendre en el model de poble 
que tant aquests dos grups com nosaltres proposem. 
Per motius diferents, cap dels grups va voler entrar a 
formar part del govern. D’una banda, vam entendre que 
ERC no tenia voluntat de formar govern amb LPS, ex-
cusant-se amb una proposta de govern de concentració 
sense voler buscar cap altra via. De l’altra, el PSC, que 
tot i desestimar entrar a formar part del govern al·legant 
que podia ser més útil al seu electorat no fent-ho, sí 
que hem trobat una major voluntat de col·laboració. 

A més, també vam obrir diàleg amb CDC passades les 
eleccions per treballar aspectes com l’esmentada Co-
missió de Participació. 

La nostra voluntat és i serà la de sumar esforços per 
desenvolupar projectes millors per a la Palma i treballar 
per crear consensos amb la resta de grups.



El passat 24 de maig es van 
celebrar eleccions municipals 
i ERC es va presentar amb una 
llista que aposta per la joven-
tud, plena d’il·lusió i constituï-

da per gent diversa de la Palma. Volem ser una 
llista transversal i volem ser la llista de tots i totes. 
En el nostre ideari portem l’esperança de trencar 
la dicotomia existent entre les dues forces majori-
tàries que sempre ha hagut a la Palma i que dema-
nen una alternativa seriosa. En poc més d’un any 
hem presentat una candidatura i un programa amb 
l’aspiració que la gent confiés en ell. I així és com 
poc a poc ERC ha pres forma.

El 24-maig, després d’una campanya i pre-cam-
panya, vam obtenir uns resultats mai aconseguits 
en les quatre votacions anteriors; 157 vots i un 
regidor. Aquest resultat representa l’11% dels vots 
i situa a la Palma en la vint-i-quatrena posició dins 
de la comarca. Tenim clar que hi ha vint-i-tres mu-
nicipis per davant i set per darrera, però és que 
veníem de la no existència. Això ens obliga a ser 
molt curosos i molt responsables. No volem dece-
bre als nostres electors i volem aconseguir-ne més 
de cara al futur.

Vam impulsar un govern de concentració, vam tre-
ballar perquè a la Palma no hi hagués oposició, 
però malaudarament no va ser possible. LPS va 
optar per governar sol i en minoria, per això restem 
a l’oposició. Des d’aquell moment ERC va decidir 
ocupar el lloc que li pertoca; una oposició sèria, 
responsable i amb un espèrit crític per tal d’oferir 
alternatives en benefici del poble.

En aquelles coses que puguem ajudar, ERC sem-
pre hi serà, com ha fet en aquests tres mesos de 
legislatura, assessorant per configurar i millorar 
certs aspectes del cartipaç municipal, donant su-
port al desenvolupament de la Relació del Catàleg 
de Llocs de Treball i aportant i apuntalant mocions 
en els Plens. Tot i així, quan toca fer d’oposició, 
ERC vota que NO al sou de l’alcalde i al sou des-
proporcionat de l’assessor, planteja preguntes for-
mulades per ciutadans, o bé, per iniciativa pròpia 
a l’observar que les propostes de govern podien 
haver estat millorades i, per una manca de prag-
matisme o de voluntat s’han realitzat de determi-
nada manera, que no sempre és la més òptima.

Per tot això, 157 gràcies i esperem estar a l’alçada 
de les expectatives que vau depositar.

Dialogar y pactar 
Volem agrair el suport rebut de 
les 184 persones del nostre poble 
que ens han donat el seu vot en 
les eleccions autonòmiques del 27 
de setembre de 2015. No dubteu 

que farem el millor ús possible en el Parlament de 
Catalunya, amb els setze (16) representants que 
ens han atorgat els votants de tota Catalunya.

El pasado 27 de septiembre el pueblo de Cataluña 
ha hablado, y los votos de los partidos favorables 
a la independencia  no han conseguido la mayoría 
absoluta que esperaban. Las elecciones catalanas 
fueron planteadas como un plebiscito y el inde-
pendentismo lo ha perdido. Ahora solo hay una 
opción: NEGOCIAR. Hemos pasado de un derecho 
a decidir, a tener que tomar decisiones y a encon-
trar una alternativa que garantice gobernabilidad, 
estabilidad y convivencia, lejos del rupturismo.

El PSC está a favor de una consulta legal y acorda-
da y siempre lo ha estado. Ahora más que nunca, 
nosotros decimos cual es nuestra propuesta: Una 
consulta sobre una reforma constitucional. La úni-
ca forma para avanzar es el diálogo y el entendi-
miento y no la cerrazón y el aislamiento.

El mateix succeeix a la Palma. Hi ha dos models 
de Poble ben diferenciats, el neoliberal de Con-
vergència, i el de desenvolupament sostenible que 
defensem els progressistes (inclòs el PSC). Mal-
grat aquests models tan diferenciats, cal parlar i 
pactar, i en aquest sentit està treballant el PSC la 
Palma.

Prova d’això són les úniques condicions que hem 
posat a LPS per a estabilitzar el mandat de go-
vern: Informació i Negociació. I el més important, 
no només amb el PSC, sinó també amb totes les 
forces polítiques d’aquest Ajuntament. Per aquest 
motiu s’ha creat una Comissió de participació amb 
tots els grups polítics i  la informació Municipal 
s’envia a tots els regidors amb suficient antelació.

El PSC la Palma no s’aliarà amb LPS, però treba-
llarem amb tothom per fer una Palma millor.

Grup Municipal PSC la Palma

Opinió política
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