


La nostra prioritat: 
les persones

Ja hem arrencat el 
segon any d’aquesta 
legislatura i seguim 
potenciant tots els 
serveis que ens sem-
blen vitals per al nos-
tre municipi, incre-

mentant els que suposen millores en l’atenció de 
les persones més desfavorides i evolucionant en 
aquells temes que volem potenciar de cara als pro-
pers anys.
Els pressupostos aprovats per aquest 2016 expli-
quen els reptes i les prioritats que aquest govern 
té, de ja fa molts anys: les persones.
En les seves necessitats bàsiques i millora de la 
seva qualitat de vida i en el foment de les associa-
cions i entitats que fan més integrador el nostre 
poble i donant eines, recursos i suport en tot allò 
que suposi vitalitzar el municipi.
En aquest últim apartat cal destacar la mostra 
d’entitats en la diada de Sant Jordi, que va fer sor-
tir al carrer molts veïns de la Palma i d’altres mu-
nicipis, en un dia ple de cultura, color i persones 
disposades a gaudir-ne. És una mostra clara de 
la voluntat d’aquest govern, de les entitats, dels 
comerços i dels ciutadans de compartir un espai, 
el carrer i una festa que ens uneix i manifesta la 
vitalitat del nostre poble.
Els pressupostos reflecteixen la voluntat d’estar al 
costat de les persones, ja que els ajuntaments som 
la institució més propera al ciutadà. La institució 
que amb recursos humans, tècnics i econòmics 
estem lluitant contra la crisi econòmica i els efec-
tes que aquesta crisi està causant en les persones 
més desfavorides allunyant-les d’un benestar què 
tenen dret.
Des del punt de vista del territori, durant aquest 
primer any de legislatura s’ha aconseguit definir el 
projecte de connexió amb la urbanització de can 
Vidal i dels sectors de can Vidal amb el camí de 
vianants, amb la voluntat d’iniciar les obres durant 
el proper 2017. Per a la realització d’aquesta obra 
s’ha aconseguit el finançament, en la seva totalitat 
per l’AMB. Estem pendents d’aprovar el projecte 
en breu.
Amb tota aquesta càrrega de projectes i reptes i 
amb la feina que suposa el dia a dia iniciem aquest 
segon any de legislatura amb ganes de treballar, de 
gaudir de la nostra tasca i de poder proporcionar 
als habitants de la Palma un poble millor.
Bon estiu i bona Festa Major!

Xavier González
Alcalde de la Palma
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Serveis Socials

Serveis Socials Bàsics

Els Serveis Socials Bàsics s’adrecen a tota la població del municipi de la Palma amb l’objectiu 
de millorar la seva qualitat de vida. Aquests serveis, a la Palma, han  experimentat un notable 
creixement de demandes i consultes en els darrers anys, per això cada vegada s’esmercen més 
esforços en millorar-ne la gestió.

Tots tenim present la crisi que ens ha perseguit des de l’any 2008, que encara persisteix, i les 
seves conseqüències en les nostres vides. Aquest fenomen ha exclòs moltes famílies del sistema 
i els ha, inclús, ofegat econòmicament i socialment.  

Les situacions d’atur de llarga durada, caigudes en el consum, sobreendeutament de les famílies 
per impossibilitat de fer front als manteniments bàsics d’alimentació i d’habitatge i el deterio-
rament de la salut física i psíquica (individual i col·lectiva) han marcat el perfil social de les 
darreres èpoques.

Els Serveis Socials de la Palma, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, 
s’ofereix per a treballar juntament amb cada individu, cada família i en  cadascuna de les situa-
cions d’una manera única i entregada, colze a colze, i amb la il·lusió de mirar cap a un futur més 
just i solidari.

Pla d’Igualtat de Gènere

La sessió plenària de l’Ajuntament de la Palma del passat dia 11 de març va aprovar per unani-
mitat el primer Pla municipal per a la igualtat de gènere de la Palma, després d’un llarg procés 
d’elaboració. 
El Pla és un document on hi ha reflectides accions per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones i promoure un canvi d’actituds respecte la desigualtat de gènere. Aquestes 
accions les duen a terme serveis municipals i entitats del municipi.

El Pla d’Igualtat inclou diverses línies estratègiques, relacionades amb diferents dimensions de 
la desigualtat de gènere i que afecten diversos àmbits de treball, sempre amb una vocació de 
transversalitat que implica les diferents regidories municipals, i amb l’objectiu d’incorporar el 
principi d’igualtat en totes les polítiques públiques locals.

Les 6 línies estratègiques que inclou el present Pla d’Igualtat són: 

Línia 1: Compromís amb la igualtat

Línia 2: Acció contra la violència masclista

Línia 3: Drets i qualitat de vida

Línia 4:  Coeducació: transmissió de valors igualitaris

Línia 5: Reformulació dels treballs i temps

Línia 6: Reconeixement del lideratge i la participació de dones

•

•

•

•

•

•

Igualtat



El diumenge 6 de març de 2016 es va donar 
el tret de sortida a la 2a Cursa de la Dona a 
la font del Marge, dintre de la programació de 
la Setmana per la Igualtat - Dóna impuls a la 
dona, promoguda des de la Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de la Palma. 

A més, durant aquesta setmana, es van dur a 
terme un seguit d’activitats com ara un taller 
de risoteràpia per a dones, un contacontes, 
teatre infantil, jocs per a la igualtat, una xo-
colatada, la lectura del manifest i l’aprovació 
en el Ple municipal del dia 11 de març del 
Pla d’Igualtat de Gènere de la Palma 2016-
2019.

Tot i que aquest any se celebrava la segona 
edició de la cursa, val a dir que el resultat va 
estar per sobre de les expectatives que s’havien 
fixat. Va ser un èxit complet pel que fa a orga-
nització, públic i gent inscrita.

Aquest èxit va ser gràcies a la gran tasca dels 
tècnics municipals que, a més, van comptar amb el suport del voluntariat perquè tot sortís 
rodat: Banc del Temps, ACEP, Club de Voleibol, Roger Tintoré (fisioteràpia), Eva Gaitán (es-
calfament), Jordi Anducas (speaker), equip dels ADF i Protecció Civil i a les donacions de 
Fruites Badosa.

En aquesta edició es van incorporar algunes novetats com ara el cronòmetre digital, que mos-
trava el temps dels corredors, el grup d’animació MaiskiSamba i una bossa d’obsequis que 
es va donar a tots els participants.

En total hi ha haver 422 participants inscrits en les diferents categories, la gran majoria de 
la Palma, però també molta gent dels pobles veïns.

SETMANA PER LA IGUALTAT - II Cursa de la Dona a la Palma 
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Ocupació

Servei Local d’Ocupació

En els darrers mesos s’ha incrementat per part del Servei Local d’Ocupació el contacte amb 
les empreses del polígon industrial Can Mascaró per a millorar el treball conjunt, especial-
ment, pel que fa al servei de demanda i oferta de feines que es gestiona en l’àmbit munici-
pal. 
Amb la voluntat d’incidir en l’ocupabilitat dels veïns de la Palma en recerca de feina, s’ha  
incrementat també la difusió del servei als comerços i empreses del nucli urbà. De tal mane-
ra que, des de finals del 2015 fins a data d’avui, s’han obert més de 14 ofertes de feina per 
a un total de 20 perfils sol·licitats.

Finalment, també es vol destacar el treball en xarxa que s’està duent a terme amb la resta 
de municipis adherits al conveni de Sant Vicenç dels Horts. A través d’aquest conveni  bona 
part dels municipis del Baix Llobregat situats a la riba dreta del Llobregat treballem conjun-
tament en la gestió d’ofertes i demandes de feina per tal de facilitar la inserció laboral dels 
nostres veïns en l’entorn més pròxim, i facilitar a les nostres empreses els perfils més adients 
a través de la persones usuàries dels serveis locals d’ocupació. 

Tots aquells que estiguin interessats a visitar el Servei Local d’Ocupació, ja sigui com a usua-
ris o per rebre informació, poden fer-ho de deu del matí a una del migdia.

Calendari de cursos 2016
La Regidoria d’Ocupació del consistori ha portat a terme una calendari d’activitats per a per-
sones en situació d’atur i, també, tallers per a aquelles persones interessades a iniciar-se en el 
món de l’alfabetització digital.

En aquest últim aspecte, l’Aula TIC-Punt Jove (Aula Pasqual Ollé) ha tingut i tindrà el plaer, 
al llarg de l’any, de gaudir d’un docent professional en matèria de programes informàtics i 
d’Internet. Es tracta de l’Àlex Abril, un veí del poble que impartirà tres cursos, (un dels quals, 
ja ha finit). El proper taller tindrà lloc a mitjans de setembre i el tercer, durant el desembre 
(tots al TIC-Punt Jove, Aula Pasqual Ollé).

Pel que fa als cursos per a desocupats, l’Ajuntament de la Palma ha aconseguit una sub-
venció de la Diputació de Barcelona per realitzar sis tallers aquest 2016, impartits per 

empreses professionals en es-
tratègies i tècniques d’inserció 
laboral. Els dos primers, que 
s’han fet durant el juny, han 
tingut una bona acollida. De 
tal manera, i llevat de l’agost, 
cada més es realitzarà un curs 
fins al desembre. 

Podeu informar-vos dels de 
talls al TIC-Punt Jove, Aula 
Pasqual Ollé.



Setmana Jove 2016

Entre finals d’abril i principis de maig va tenir lloc la 5a edició de la Setmana Jove 2016.

Enguany emmarcats en la renovació del Pla Local de Joventut es van programar un seguit d’activitats 
de diferents àmbits i dirigides a diverses franges de població tenint en compte els camps d’actuació 
de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.

Totes les activitats es van realitzar des del 30 d’abril fins al 7 de maig.  Es va inaugurar la setmana 
amb un taller de la Konfraria al matí i una proposta d’oci alternatiu a la nit, que va tenir molt d’èxit 
entre els joves, l’activitat “Nit jove, enganxa’t a l’esport”, que va consistir en tornejos paral·lels de 
vòlei, bàsquet i tennis taula de 21.30 a 1.30 h de la nit. És una proposta que contempla temes tan 
importants com la valoració d’una proposta alternativa d’oci nocturn al municipi, la promoció de la 
salut i la pràctica de l’esport.

Durant la setmana es van realitzar diferents activitats que podeu veure reflectides en el reportatge 
fotogràfic i, com a cloenda, vam tenir una gran festa Holi, que era el primer cop que es feia al mu-
nicipi i va comptar amb una gran participació, junt amb un concert de diversos DJ de l’Associació 
de Joves la Palma.

Com cada any es va comptar amb la valoració dels joves per a la programació d’activitats així com 
la gran col·laboració de les entitats juvenils del municipi com l’AJLP, la Konfraria de la Vila del 
Pingüí, l’ASAC, el club de Vòlei i l’esplai Peti ki Peti. Es va comptar també 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i amb la Direcció Gene-
ral de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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Consell d’Infants

El passat 14 de juny de 2016 es va cele-
brar a la sala de plens de l’Ajuntament la 
sessió de cloenda del Consell d’Infants. El 
grup, format per 9 persones, va fer una pre-
sentació de les propostes que, al llarg de 
l’exercici, han exposat al consistori de forma 
escrita o oral. 

A l’acte hi van assistir els pares de les con-
selleres i consellers, a més de l’alcalde, 
Xavier González, i la regidora d’Infància,  
M. Rosa Escobar. 

Cadascun dels 9 protagonistes, d’entre 10 i 
12 anys, van evidenciar que saben expres-
sar-se d’una manera madura sobre allò que 
ens afecta a tots: els assumptes humans pú-
blics.

Tant és així que en repassar les actes de 
cadascuna de les reunions mensuals, hom 
s’adona de dues característiques de gran 
rellevància. En primer lloc, que aquests in-
fants perceben molt bé l’entorn en el qual 
viuen i tots els petits detalls que són millo-
rables (papereres que periòdicament s’han 
d’arranjar, pedals dels contenidors de la 
brossa que a causa de l’inevitable ús deixen 
de funcionar, etc.). En aquest sentit han 
aportat bones idees que l’Ajuntament ha re-
collit i implementat en la mesura del pos-
sible. En segon lloc, és sorprenent la seva 
sensibilitat envers els més desafavorits i els 
qui ho estan passant pitjor durant aquests 
darrers anys. 

Val la pena esmentar que als membres del 
Consell també els agrada jugar i fer dis-
bauxa. És per aquesta raó que, durant totes 
les sessions, han expressat idees sobre ac-
tivitats que es podrien dur a terme al Punt 
d’Informació Jove (PIJ). De tal manera, i a 
tall d’exemple, en el marc de la Setmana 
Jove, membres i no membres del Consell, 
van prendre part en un taller de dibuix en el 
qual s’havia de fer un esbós d’una porteria 
de futbol que, posteriorment, es plasmarà a 
la paret de la plaça de la Farigola. 

Educació

Escoles d’altres mons

El passat 7 de maig a les 12 h va tenir lloc a 
l’escola El Solell la inauguració de l’exposició 
itinerant “Escoles d’altres mons”, dins de la 
programació de la Setmana Jove 2016.

Aquesta exposició es contempla com una de 
les actuacions encabides dins de les Regi-
dories de Joventut i Cooperació i Solidaritat 
i vehiculada gràcies al suport de la Diputa-
ció de Barcelona.

La inauguració 
va comptar amb 
la presència del 
comissari de 
l’exposició Carlos 
Ernesto García, 
escriptor i perio-
dista salvadorenc, 
que va oferir una visita guiada de l’exposició 
a tots els assistents.

Treballar l’educació en valors, atents a les 
escoles d’altres mons i sensibilitzar el visi-
tant sobre el dret a l’educació i la necessitat 
de lluitar contra les desigualtats socials són 
els objectius de l’exposició itinerant “Es-
coles d’altres mons”, que s’ha pogut veure 
a l’escola El Solell fins al 31 de maig de 
2016. 

L’exposició es 
compon d’un 
recull de 50 
fotografies de 
Kim Manresa 
on mostra es-
coles, alum-
nes i mestres 
de més de 30 
països dels 

cinc continents, imatges que susciten emo-
cions i reflexions entorn d’un tema tan cabdal 
com és l’educació dels infants. La mostra és 
una eina de suport a l’activitat dels centres 
educatius, una eina per facilitar l’educació 
de valors com el dret a l’ensenyament, la 
lluita contra la pobresa o el rebuig a la gue-
rra.
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Cultura

Avui són moltes les biblioteques que organitzen 
clubs de lectura. Els beneficis d’aquesta activi-
tat són tan evidents que s’han popularitzat les 
tertúlies literàries a tot el territori. L’any 2006, 
però, no n’hi havia tants, de clubs de lectura. 
Quan es va crear el de la Palma, des de la Bi-
blioteca Municipal es va buscar tota la informa-
ció possible sobre el tema per fer un club ben 
organitzat i amb professionalitat. Va costar força 
trobar informació i es va partir en gran mesura 
de la intuïció. Ara podem dir que va funcionar, 
perquè deu anys després el Club de lectura de 
la Palma s’ha convertit en referència per a les 
biblioteques dels municipis del voltant. 

Ens trobem un cop al mes, a quarts de deu de 
la nit, per comentar el llibre que hem llegit in-
dividualment. La tertúlia és conduïda per un es-
pecialista que ens ajuda a treure el màxim profit 
de la lectura, tot i que sovint els tertulians venim 
carregats de bones idees. Cadascú intervé en la 
mesura que vol i es respecten totes les opinions. 
La veritat és que som un club una mica golfo,
no només per l’hora que ens reunim, sinó també 
perquè de seguida sabem treure el bon humor i 
es generen converses molt divertides.

Aquest any celebrem els 10 anys amb tres ac-
cions diferents.

El dia de Sant Jordi vam pujar a l’escenari a fer 
una lectura lenta (slow reading) amb l’objectiu 
de fer conèixer el Club. Sabem que hi ha gent 
que encara no sap que pot apuntar-s’hi quan vul-
gui.

Estem preparant amb la TV La Palma un repor-
tatge sobre el Club, per donar testimoni del que 
fem. S’emetrà a la tardor.

Al mes de juny vam fer un sopar per a tots els 
membres que formen o han format part del Club, 
per celebrar-ho de manera més íntima.

Animem a tothom a venir al Club de lectura. Lle-
gim sobretot novel·la contemporània, tot i que de 
tant en tant canviem de gènere i agafem poesia, 
contes o teatre. També hem llegit algun assaig. 

Des de la Biblioteca es gestiona el préstec de 
llibres, de manera que venir al Club no repre-
senta cap despesa econòmica. Només cal inver-
tir-hi temps, temps per a tu mateix, temps per 
aprendre i per créixer personalment. I aquesta 
despesa té un magnífic retorn. Entreu a http://bibliolapalmaclub.blogspot.com.es/

10 anys de Club de lectura a la Palma
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L’hora del conte

La Biblioteca Municipal ofereix sessions de contes per a infants des de l’any 1998 de manera re-
gular. La programació s’elabora amb criteris de qualitat: no tot 
val quan oferim cultura per a infants. Els narradors han de ser 
experts oradors, amb un bon nivell de llenguatge i dicció, i amb 
capacitats comunicatives. Les narracions han de tenir qualitat 
literària i afavorir la reflexió dels nens i nenes.

L’hora del conte és una activitat estrella de la Biblioteca i con-
tribueix a formar bons lectors fins i tot abans de saber llegir.

Aquí tenim una mostra de les sessions del curs 2015-2016.

Cultura

El lector de l’any

El dia de Sant Jordi vam fer l’entrega de premis del concurs El lector de l’any 2016. En aquesta 
cinquena edició del concurs ha quedat demostrat que els nens i les nenes de la Palma són molt 
bons lectors i que la competició ha estat molt dura.

S’han llegit 200 llibres entre 32 participants. Els guanyadors han estat:

Categoria 1 blau (1r i 2n): Mariona C.
Categoria 2 vermell (3r i 4t): Dafne
Categoria 3 verd (5è i 6è): Ian J.

El concurs comença a l’octubre i l’objectiu principal és fomentar l’hàbit de la lectura entre els 
més petits. Tots els participants van recollir el seu diploma i els guanyadors van ser obsequiats 
amb un val de compra de 
l’ACEP.



Mostra d’entitats i comerços Sant Jordi 2016

Aquests darrers anys a la Palma hem celebrat la diada de Sant Jordi a la tarda, en un petit format que 
unia diferents accions de serveis, comerços i entitats del poble. Enguany, però, Sant Jordi queia en dis- 
sabte. D’altra banda, l’Associació de Comerciants i Empresaris de la Palma (ACEP) i l’Ajuntament fa 
temps que estan pensant en la possibilitat de fer periòdicament una Mostra comercial per donar visibilitat 
a les empreses locals. Així va sorgir la idea d’organitzar una Mostra d’entitats, serveis i comerços - Sant 
Jordi 2016. 

L’organització de la Mostra s’ha fet amb la participació de les entitats del poble i també amb l’ACEP. 
D’aquesta manera s’ha intentat garantir que tothom s’hi trobés a gust i en tragués profit. 

Després de donar-hi voltes, es va decidir ubicar la Mostra al carrer Pirineu, al centre de la Palma, en un 
espai ampli i de fàcil accés. Creiem que va ser un encert perquè mentre va durar el bon temps, fins a les 
set de la tarda, els visitants van passejar-s’hi en un degoteig continu. Hi va haver moments esplèndids, 
amb actuacions a l’escenari, música, premis, lectura de poemes, balls tradicionals, activitats infantils, 
mostres esportives i molt bon ambient. Les activitats van començar a quarts d’onze amb una xocolatada 
i haurien acabat al vespre si no hagués caigut el xàfec que ens va fer córrer a plegar-ho tot. Per sort, el 
muntatge i desmuntatge de la majoria de les carpes anava a càrrec de la Diputació.

Si voleu xifres: 52 carpes, 25 entitats, 23 comerços, 4 serveis de restauració, 2 estructures inflables per 
a infants, molts visitants i molta satisfacció.

L’any que ve Sant Jordi serà un diumenge i podrem repetir i millorar l’experiència. Moltes gràcies a tots 
per l’entusiasme!
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Cultura
Dia Mundial de la Poesia

El 18 de març de 2016 i per quarta vegada es va celebrar el Dia Mundial de la Poesia a la Palma, 
a la Biblioteca Municipal. Aquest any es va comptar amb la presència de tres poetes molt interes-
sants, amb maneres d’escriure i de recitar ben diferent, sobretot pel bagatge que duien cadascun, 
la qual cosa els feia complexos i propers alhora. Van ser la 
Cristina Company, el Gabriel Maria Pérez i en Lluís Urpi-
nell. La vetllada va estar amanida per la guitarra i la veu 
d’un gran músic molinenc amb una gran trajectòria i força 
diversa, en Sergi Carós, que va posar el contrapunt perfec-
te a les paraules i els sentiments dels poetes.

Durant el recital es va oferir una copa de cava a tots els 
assistents.

L’acte va estar organitzat per la Regidoria de Cultura amb 
l’estreta col·laboració de les persones que condueixen la 
Biblioteca Municipal.

Cultura / Promoció econòmica
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Cultura

L’art està per tot arreu

A la tardor vam fer un curs d’història de l’art per a nens i nenes de cicle mitjà i superior de primària: L’Art 
està per tot arreu! 

Un cicle de cinc tallers: art antic, art clàssic, art medieval, art renaixentista i art contemporani.

Cada taller constava de tres parts:

1) Introducció al tema amb presentació d’imatges.
2) Taller pràctic amb materials semblants als usats en el període historicoartístic corresponent amb tèc-
niques de pintura i escultura.
3) Fitxa d’exercicis per reforçar els coneixements apresos.

L’objectiu d’aquest cicle de tallers ha estat contribuir en la formació dels infants en l’apreciació i coneixe-
ment de l’art i la seva evolució. Només si coneixem i valorem l’art podrem esdevenir bons crítics i bons 
consumidors de productes culturals. Creiem que l’objectiu, amb els nens i nenes, es va assolir, i a més, 
van gaudir aprenent.

Aquesta activitat formativa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona.

Suport a l’acollida de població refugiada

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló és una de les moltes institucions que estan col·laborant en la cam-
panya de SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA.

El suport i col·laboració que s’estan duent a terme són i han estat els següents:

- suport en la difusió i conscienciació de la problemàtica existent
- actualització de la borsa de voluntariat
- suport econòmic al Fons Català de Cooperació, a data 23 de juny 2016 es va fer efectiu l’ingrés dels 
175 euros provinents de la Campanya ciutadana de l’octubre de 2015.
En relació a la inscripció de voluntaris, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha creat un registre adreçat 
a qui vulgui ajudar les persones refugiades que fugen de la guerra civil de Síria i d’altres conflictes inter-
nacionals.

Per fer-ho només cal entrar al web de l’Ajuntament, deixar les vostres dades de contacte en el formulari i 
especificar de quina manera estaríeu disposats a col·laborar. http://www.lapalmadecervello.cat/

Cooperació i Solidaritat



La Palma celebra la cloenda de 
la 8a edició del Voluntariat per la 
llengua i el final dels cursos de ca-
talà per a adults

El dimarts 28 de juny va tenir lloc, a l’Aula 
Pasqual Ollé, la cloenda de la 8a edició del 
Voluntariat per la llengua i la celebració del 
final de curs amb tots els alumnes dels cur-
sos de català per a adults, els voluntaris i els 
aprenents.

L’acte va comptar amb la presència de la regi-
dora d’Educació, Rosa Escobar, de la directora 
del Centre de Normalització Lingüística de Ca 
n’Ametller, Imma Pagès i de la responsable 
del Voluntariat per la llengua, Mireia Adell.

Es va lliurar un certificat a cadascun dels vo-
luntaris i aprenents que van participar en el 
Voluntariat per la llengua d’aquest any 2016 
per agrair-los la seva col·laboració amb aquest 
programa, l’objectiu del qual és poder practi-
car el català fora de l’aula, en un ambient real 
i distès. A més es van oferir algunes novetats 
a totes les parelles lingüístiques d’aquest pro-
grama que s’allarga durant el mes de juliol.

També es va celebrar el final dels cursos de 
català i es va fer un repàs de totes les activi-
tats dutes a terme durant el curs. 

La festa es va cloure amb una foto de grup i 
un petit refrigeri amb coca i cava.

Els alumnes de català viuen el Sant 
Jordi a la Palma

Aquesta diada de Sant Jordi, els alumnes de ca-
talà han participat novament a la Mostra de Sant 
Jordi.

D’una banda, han ofert un recital de poemes, un 
tastet multicultural amb plats típics del seu lloc 
d’origen i també han cantat la cançó Senyor Morse

del grup Sense sal.

De l’altra, el Servei de 
Català ha aprofitat la fes-
ta per donar informació 
sobre el programa del 
Voluntariat per la llen-
gua, alhora que s’oferia 
l’oportunitat de provar 
una parella lingüística 
durant uns minuts. 

També s’ha muntat el 
Racó del joc en català en col·laboració amb la Bi-
blioteca, on els nens i nenes podien gaudir una 
estona jugant amb jocs educatius en català.

Cal destacar també que durant la festa de Sant 
Jordi, el Servei Local de Català de la Palma ha 
donat el tret de sortida al seu Facebook amb la 
campanya Somriu pel Vxl, que promou que les pa-
relles lingüístiques de la Palma publiquin fotogra-
fies mentre fan conversa en català. Aquesta pàgina 
pretén arribar a connectar de manera més directa 
amb els usuaris del SLC, fer conèixer les propos-
tes i activitats relacionades amb la llengua cata-
lana a la població, així com també impulsar una 
interrelació més propera entre el SLC i la gent.
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Noves tecnologies

Curs d’alfabetització mediàtica

El passat mes d’abril es va realitzar el curs 
d’alfabetització mediàtica al Punt TIC de 
l’Aula Pasqual Ollé de la Palma de Cervelló. 
El curs es va realitzar cada dimarts i dijous de 
10.00 a 11.30 hores amb un total de 8 ses-
sions. Es tracta d’un curs intensiu subvencio-
nat per l’Ajuntament de la Palma de caràcter 
continuista, ja que n’existeix la demanda per 
part d’usuaris. Està previst poder realitzar dos 
cursos més durant la resta de l’any. 

El curs ha comptat amb una màxima partici-
pació i una molt bona valoració per part de 
l’alumnat, amb la intenció de poder realitzar 
una segona part del curs per aprofundir en els 
primers aprenentatges.

Un dels principals objectius d’aquest curs és 
donar eines per aprendre, per un mateix, a 
moure’s per Internet i interpretar la informa-
ció de manera crítica, per formular les pròpies 
opinions i, d’aquesta manera, arribar a ser ges-
tors de la informació i no simples receptors.

Les persones participants són persones adul-
tes que es troben en processos d’aprenentatge 
inicial. La majoria no han entrat mai a Inter-
net, però tenen coneixements d’altres tipus, 
per això són les persones participants que, a 
partir de coneixements previs, trien els temes 
centrals de les sessions, realitzen un aprenen-
tatge instrumental de les TIC i generen un de-
bat per analitzar críticament la informació i 
els mitjans de comunicació.

El funcionament del curs passa per dife-
rents punts de manera progressiva. Prime-
rament, hi ha un trencament de prejudicis i 
pors en relació a l’ús de l’ordinador; segui-
dament s’introdueixen aspectes clau de l’ús 
d’Internet, de la recerca d’informació i el seu 
posterior tractament (engegar l’ordinador, do-
minar el ratolí, obrir i tancar els programes, 
entrar a Internet i al cercador, etc.). Tot això es 
practica conjuntament a través de la recerca 
d’informació sobre el tema escollit, la poste-
rior discussió i posada en comú per compartir 
i debatre la informació. D’aquesta manera és 
com es podrà entendre l’alfabetització medià-
tica com una pràctica transformadora.

Xarxa Local Sitmun

El passat 27 de maig va tenir lloc la V Jornada 
Xarxa Local Sitmun  a la sala gran de l’Espai 
Francesca Bonnemaison de Barcelona.

El Sistema d’Informació Territorial Munici-
pal SITMUN va néixer per donar resposta a 
necessitats comunes dels ajuntaments de 
la província en matèria de SIG (Sistemes 
d’Informació Geogràfica) amb la intenció de 
facilitar-los el coneixement, anàlisi i gestió 
del territori.

La Xarxa Local SITMUN és un instrument que 
promou l’ús dels Sistemes d’Informació Ter- 
ritorial Municipal als municipis i altres ens 
locals de la província de Barcelona per tal de 
facilitar la gestió territorial.

Aquesta jornada s’adreçava als càrrecs elec-
tes i tècnics dels ens locals de la demarcació 
de Barcelona, on es va tractar l’ús de la in-
formació geogràfica com a eina de bon govern 
en el marc de la normativa vigent.

En l’apartat d’experiències municipals, 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló fou con-
vidat a participar-hi per exposar la seva expe-
riència en aquesta xarxa des del punt de vista 
de la campanya d’homogeneïtzació d’adreces 
postals i des de la vessant de padró. 

Va ser Anna Garcia, gestora del padró mu-
nicipal de l’Ajuntament de la Palma de Cer-
velló, la responsable 
d’explicar als assis-
tents en què va con-
sistir aquesta tasca 
d’homogeneïtzació 
d’adreces.



La Palma de Cervelló desenvolupa el seu Portal de Transparència

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló està desenvolupant el Portal de Transparència. La voluntat 
política és dur-lo a terme amb tot el rigor possible, i el compromís de l’equip de govern és fer-ho 
i fer-ho bé.

L’exercici de transparència a l’administració pública s’entén com l’acció proactiva de donar a 
conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter 
permanent i actualitzat. Es preveu que aquesta informació resulti el més comprensible possible 
per a les persones, i que sigui d’accés ampli i fàcil, de forma que Internet esdevé el canal bàsic 
d’informació. L’administració de tota aquesta informació es fa a través del portal habilitat per 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

En conseqüència, al llarg d’aquest 2016 està previst anar completant cadascun dels 128 
ítems que, d’acord amb la classificació de l’AOC, es deriven de l’aplicació de la llei a nivell 
d’ajuntaments. 

Per poder accedir a tota la informació, a la pàgina principal del web de l’Ajuntament (www.lapa-
madecervello.cat) s’ha habilitat un enllaç amb l’esmentat portal.

Comunicació

Les televisions locals entren a 
la graella de Movistar+
Els principals programes de les televisions lo-
cals de Catalunya es podran veure a partir del 
24 de juny al dial 159 de Movistar+. 

El nou canal es dirà “La Xarxa Televisions”, 
el gestionarà La Xarxa i serà una nova finestra 
per als continguts audiovisuals de proximi-
tat. La programació de La Xarxa Televisions 
se centrarà en els formats d’entreteniment i 
divulgació, gràcies a una selecció dels pro-
grames produïts per les televisions locals i La 
Xarxa.

La Xarxa Televisions neix com un canal plural 
que, coordinat per La Xarxa, donarà el màxim 
protagonisme als continguts de les televisi- 
ons locals del país prioritzant la proximitat i 
la singularitat i serà un aparador de la cultura 
del país però també una finestra per mostrar 
com des del món local s’afronten situacions 
diverses, des de la crisi econòmica a l’acollida 
dels refugiats. 

Des del canal de LaPalmaTV, com a ens ad-
herit a La Xarxa Audiovisual Local, ens con-
gratulem d’aquest fet i des de la nostra petita 
antena esperem contribuir a fer arribar el món 
local com més lluny millor. 

Nova programació de LaPalmaTV

Des de fa un parell d’anys la programació de La 
PalmaTV s’ha vist millorada i augmentada amb 
programes de producció pròpia que enriqueixen 
encara més els continguts de les notícies i esdeve-
niments locals, a més dels programes de la Xarxa 
de Televisions Locals.

D’aquesta manera s’han pogut realitzar programes 
especials sobre les entitats del poble, racons cu-
linaris dels nostres bars i restaurants, imatges i 
records, la feina dels pagesos, les vivències i ex-
periències de la gent gran del poble i també de 
palmarencs que per alguna qüestió deixen petjada 
amb les seves accions, ofici, dedicació, etc.

La voluntat de LaPalmaTV és la de fomentar la 
cohesió del municipi i, com a servei públic que 
és, té la vocació d’apropar i de fer partícips tots els 
ciutadans dels esdeveniments que es fan setmana 
rere setmana.     

Aprofitem per agrair a tota la gent que d’alguna 
manera ha participat en la realització d’aquests 
programes i a la bona acollida que han tingut 
entre els espectadors que miren assíduament  
LaPalmaTV.

Des del canal de Youtube de l’Ajuntament (www.
youtube.com/user/ajlapalma) podreu veure totes 
les notícies i programes de producció pròpia que 
s’emeten, actualitzats setmanalment. 
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Subscriu-te al web de l’Ajuntament

Amb l’actualització del nou web de l’Ajuntament de la Palma s’han fet una sèrie de millores en-
tre les quals hi ha el servei de subscripció a les novetats que s’hi produeixin. D’aquesta manera 
l’usuari podrà estar al dia de totes les notícies d’actualitat, agenda, etc. Els que s’hi subscriguin 
rebran un correu electrònic cada divendres amb tots els canvis que s’hagin produït des del di-
vendres anterior. 

La manera de subscriure-s’hi és molt fàcil. Des de la pàgina principal s’ha d’accedir al requadre 
Atenció ciutadana. Un cop allà, sota de Butlletí electrònic, s’ha de prémer Subscriure-s’hi (veure 
gràfic).

En aquesta pàgina només heu de posar la vostra adreça electrònica i marcar les pàgines de les 
quals vulgueu informació. Seguidament prémer Donar-me d’alta (vegeu gràfic). Rebreu un correu 
electrònic per confirmar l’operació i ja estareu donats d’alta.

L’Ajuntament de la Palma uti-
litzarà aquestes dades exclusi-
vament per a la prestació del 
servei o gestió sol·licitada. En 
cap cas es cedirà o comunica-
rà a tercers les dades recollides 
sense consentiment de l’usuari. 

També podreu trobar, al nou 
web, un cercador de paraules 
molt útil per quan busqueu al-
guna informació i no sabeu on 
es troba ubicada.

Comunicació

Esports
Entitats esportives

La propera temporada s’inicia més activa que mai.

El Club de Bàsquet de la Palma manté la categoria de Primera Catalana i aposta per pujar a Copa la 
propera temporada.

El Club de taekwondo Chois segueix fent pedrera i formant espor-
tistes.

El Club de Vòlei La Palma segueix el seu creixement imparable i 
incorpora 2 nous equips, un de Juvenil Masculí i un altre de Pre-
infantil.

El Club de Futbol Sala (Penya Barcelonista) la tem-
porada passada va pujar de divisió i actualment 
tenen opció de tornar a pujar de Primera Divisió a 
Divisió d’Honor Catalana.

La UE La Palma està apostant per potenciar la base i 
seguir creixent com a club històric. Ens han promès 
força novetats per a la propera temporada.
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Esports

Posada a punt de la piscina d’estiu

Com cada any, i tal i com ens marca el Decret de piscines, s’ha de fer el buidat i posada a punt 
de la piscina d’estiu. Són moltes les tasques que s’han de programar, i és per això que dos mesos 
abans d’obrir-la al públic, comencem les feines de manteniment.

Buidar-la, netejar-la, arreglar els desperfectes, fer vorada, comprovar la maquinària, revisar el 
sistema de filtració, el de recirculació, el de dosificació dels productes, etc.

Finalment, mig mes abans d’obrir, l’omplim d’aigua i comprovem tot el sistema, calibrem les 
sondes de dosificació, pintem i arreglem la zona de platja, tallem gespa, xiprers, etc.

Aquest estiu, la temporada de piscina serà des de l’11 de juny fins a l’11 de setembre i els preus 
dels abonaments i entrades puntuals són els mateixos que els de les temporades anteriors: 

Entrades: 
entrada adult 4.5 €, entrada infantil 4 €, entrada gent gran 2 €. 
Abonaments:
abonament adult 60 €, abonament infantil 50 €, abonament gent gran 20 € i T10 40 €.

Obres de manteniment a la piscina

Aquest any 2016 s’han fet una sèrie de canvis a la sala de màquines de la Piscina. S’ha instal·lat 
un nou sistema de control i dosificació dels productes químics, per substituir l’actual, que ja era 
obsolet.

S’ha canviat la sorra de tots els filtres i ho hem deixat tot a punt per a la temporada, que inau-
gurem el proper dia 11 de juny.

També s’estan fent proves per canviar els llums dels passadissos 
i la sala d’activitats dirigides per uns de LED, que consumeixin 
menys.

Aprofitant el creixement del Club de Voleibol s’ha fet un altre camp 
lateral per a poder combinar entrenaments i partits i aprofitar el 
màxim l’espai i el temps perquè totes les entitats puguin disposar 
del pavelló.
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Promoció econòmica

Convenis amb Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei

La Palma és un municipi força petit si el comparem amb la resta de poblacions de l’entorn. Per 
aquesta i altres raons estratègiques es fa molt necessari arribar a acords amb consistoris de la 
Vall de Rafamans o altres ajuntaments que, per la seva gran dimensió, poden donar cobertura a 
alguns dels àmbits que són necessaris i als que no sempre s’hi pot fer front en solitari.

Així, per una banda, la Regidoria d’Ocupació 
i Promoció Econòmica ha renovat els con-
venis amb Molins de Rei i amb Sant Vicenç 
dels Horts. Molins fa molts anys que disposa 
d’una infraestructura i logística destacables en 
l’apartat d’emprenedoria i inserció social. El 
conegut centre García Nieto posa a la dispo-
sició dels empresaris de la Palma (sobretot a 
aquelles empreses de nova creació) un ampli 
ventall d’activitats i itineraris per dotar d’eines 
les persones que decideixen emprendre un camí laboral en solitari o de forma cooperativa.

Per un altre costat, el conveni renovat amb Sant Vicenç del Horts, que va arrencar a principis 
de 2015, ha representat un impuls significatiu per al polígon Can Mascaró. Durant l’any passat 
es va portar a terme la prospecció de la meitat de les empreses. Aquest 2016 la prospecció ja 
serà completa i tindrem una fotografia de les necessitats de formació i dels objectius que es 
pretenen assolir al llarg del 2017. 

Conveni a tres bandes entre l’ACEP, l’Ajuntament i la Diputació per a la 
incorporació d’una dinamitzadora a l’ACEP
                                
S’ha signat un conveni a tres bandes per a la contrac-
tació d’un dinamitzador per a l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris de la Palma (ACEP) per poder do-
nar suport específic i consolidar aquesta entitat que 
representa el teixit comercial del municipi. A causa de 
la manca de temps dels membres de la junta, aquesta 
persona es feia gairebé indispensable per ajudar en les 
diverses tasques de gestió, suport a l’associat i dina-
mització, i ha suposat una millora dels serveis i el seu 
desenvolupament. Aquesta figura de dinamitzadora re-
cau en l’Eva Ximénez i podeu contactar amb ella cada 
dijous de 18 a 20 h a la sala polivalent del Poliesportiu 
Municipal.

La Diputació de Barcelona es fa càrrec de la tercera 
part del cost de la despesa que suposa aquesta con-
tractació, i l’Ajuntament i la pròpia entitat, de la resta 
a parts iguals. 

Campanya Estiu 2016 ACEP
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Pressupost 2016

La regidoria d’Hisenda presenta per aquest 2016 uns pressupostos que suposen un decrement de 
l’1,75 % respecte de l’exercici anterior i que ascendeixen a 3.3328.554,74 €. És un pressupost que, 
en una línia continuista, és auster.

Els objectius generals d’aquest pressupost són:

• Mantenir l’atenció al ciutadà que s’ofereix des dels diferents serveis i amb tot el cos de treba-
lladors públics necessaris per fer-ho possible

• Donar tot el suport als col·lectius i persones en situació vulnerable
• Gravar el ciutadà el mínim possible congelant bona part dels impostos municipals
• Potenciar els equipaments existents i la relació amb el nostre entorn natural
• Mantenir i impulsar el teixit associatiu local per mantenir la vitalitat com a poble

Aquest pressupost es distribueix sobretot en el manteniment de les polítiques ja existents adreçades a 
les persones i petites inversions per al manteniment i el condicionament d’equipaments municipals.

Pel que fa a les inversions, aquest 2016 s’ha volgut treballar bàsicament en projectes de manteni-
ment d’espais i equipaments mentre es van definint els projectes de més envergadura que es desen-
volupara els propers anys. Les inversions previstes per aquest pressupost són bàsicament:

• Millores a l’actual CAP: 20.000 €
• Millores en les instal·lacions esportives: 14.700 €
• Millora en l’eficiència energètica dels immobles: 5.000 €
• Estudis per als nous projectes a desenvolupar durant aquesta legislatura (connexió peatonal 

fins a Can Vidal, espai per a entitats o el Parc Fluvial)

En relació amb les partides destinades a l’atenció a les persones, en podem esmentar algunes com ara:  

• Les prestacions econòmiques de caràcter social
• Emergències socials
• Els ajuts per fer front a la pobresa energètica
• Beques menjador
• Les bonificacions de les taxes municipals als col·lectius o persones en situacions vulnerable

Finalment, en relació amb l’exercici de transparència que hem desenvolupat els  últims anys hem fet 
un pas endavant. Un exemple d’això és l’accés en format excel del pressupost del 2015 a la web o 
la nomenclatura que hi hem fet servir. En l’elaboració d’aquest pressupost s’ha volgut concretar de 
manera més exhaustiva la destinació de les partides per als diferents serveis o equipaments, perquè 
els ciutadans vegin clarament on es destinen els seus diners.

Hisenda
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Finalització de la redacció del projecte “Camí de vianants a Can Vidal”

El projecte ha tingut per objecte definir els treballs necessaris per dissenyar un nou camí de vianants i bi-
cicletes adjacent a la BV-2421 per tal de connectar la urbanització de Can Vidal i el nucli de la Palma de 
Cervelló, i fer més accessible el municipi als habitants de l’esmentada urbanització.

L’obra consistirà en el traçat d’un camí amb tanca de separació vers els vehicles de la carretera, amb una 
amplitud variable entre els 2 i els 3 m, segons el tram. El projecte preveu una canal lateral de recollida de 
l’aigua d’escorrentia de pluja entre el talús lateral i la plataforma de pas amb un tub de drenatge soterrat.

D’altra banda, el camí també preveu unes balises o punts de llum encastats en el paviment per tal de se- 
nyalitzar el camí amb una il·luminació bàsica de seguretat que permeti el seu 
trànsit durant les hores sense llum natural.

Aquesta ha estat una aspiració prioritària de l’equip de govern.

El projecte s’ha redactat i s’executarà amb una subvenció proporcionada per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Urbanisme

Finalització de la fase 1 de l’obra de rehabilitació de l’ermita del Pla de Sant Joan

Amb data del 15 de juny de 2016 es va donar per finalitzada la 1a fase de la rehabilitació de l’ermita del 
Pla de Sant Joan consistent, bàsicament, en la rehabilitació integral de la coberta i l’arranjament parcial 
de l’accés principal a l’ermita.

El present projecte ha previst una primera fase d’obres de restauració de l’església de Sant Joan destina-
des a consolidar la zona alta dels murs de la façana i a restituir la coberta de lloses de la nau i de l’absis 
circular.  

Destaca, com a valor patrimonial, l’origen constructiu de l’arquitectura romànica i la poca incidència del 
període barroc, que no s’ha conservat després de perdre les funcions de culte i quedar abandonada. Es 
preveu la recuperació de la teulada amb lloses regulars fetes amb pedra de pissarra llicorella, seguint la 
preexistència de les restes trobades en els estudis inicials de l’obra. Les lloses de l’absis s’han modelat 
amb traça corbada, ajustant la forma a la paret semicircular de la façana. 

Els ràfecs perimetrals de les façanes i de l’absis, s’han construït amb la mateixa llosa de coberta col·locada 
plana i amb una volada sobre les parets de sis centímetres. El carener s’ha format amb una filada de lloses 
planes que tancarà el junt que formen les dues vessants de la coberta. Els murs de les façanes han estat 
regularitzats per l’assentament del ràfec de coberta. 

L’accés de la façana sud sobre la porta de l’església s’ha completat amb carreus de pedra, recuperada dels 
murs enderrocats i que encara es conservaven. Els nous carreus s’han rejuntat amb calç elaborada amb 
sorra de rius integrant la coloració del nou morter amb la resta del parament.

Sobre la coberta de la nau s’ha fet un estudi arqueològic exhaustiu que avalua la proposta de restauració 
i el coneixement de l’extradós amb els materials constructius de l’origen romànic.

Aquest projecte s’ha executat amb una subvenció proporcionada per l’AMB i la Diputació de Barcelona.

Patrimoni
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Taller d’estalvi energètic

El passat mes de maig l’Ajuntament de la Palma, 
amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, va organitzar un taller gratuït dedicat a apren-
dre a entendre la factura elèctrica i a l’estalvi 
energètic. 

Aquest taller anava dirigit a totes aquelles perso-
nes que volien aprendre i resoldre dubtes sobre 
la factura elèctrica, el contracte, reclamacions, a 
més dels drets i obligacions d’ambdues parts.

També es va parlar de les mesures que es poden 
prendre a casa per tal de fomentar l’estalvi ener-
gètic i la conscienciació sobre hà-
bits de consum adequats.

Per poder posar en pràctica tots els 
conceptes explicats, es va cedir un 
aparell per poder comprovar el con-
sum energètic a casa seva a tots 
els assistents que ho van voler. 

Augmenta la recollida d’envasos a 
la Palma

Comparant les dades de recollida d’envasos del 
primer trimestre de l’any 2015 amb les del pri-
mer trimestre d’aquest any, el nostre municipi ha 
augmentat la recollida en un 6 %. 

Tanmateix, tot i l’augment quantitatiu del ma-
terial recollit, convé continuar treballant per 
augmentar la qualitat de la recollida selectiva 
d’envasos lleugers. L’accessibilitat dels conteni-
dors n’ha fet augmentar els usos incorrectes i, 
en alguns casos, es localitzen bosses de deixa-
lles no seleccionades dins dels contenidors de 
tapa groga. 

En l’última caracterització (mostra que s’agafa 
del camió que recull tota la fracció d’envasos 
del municipi) s’ha trobat que hi ha alguns re-
sidus que no haurien d’anar en el contenidor 
d’envasos (senyalitzat amb el color groc). Re-
sidus com vidre, paper-cartró, matèria orgàni-
ca o rebuig s’estan abocant en el contenidor 
d’envasos i això fa que tot i augmentar els kg de 
recollida, estem disminuint la qualitat del ma-
terial recollit.

És important que des de casa fem bé la separa-
ció dels residus i els dipositem dins del conteni-
dor corresponent.

Consolidat l’ús de la deixalleria 
mòbil al nostre poble

Des de l’Àrea de Medi Ambient s’està treba-
llant al màxim per la sensibilització en la re-
ducció i correcta gestió dels residus que gene-
rem a les nostres llars, comerços… 

Separar bé és molt important ja que aquest 
petit gest pot suposar la generació de menys 
residus. Si es diposita un residu en el conte-
nidor que li pertoca o, en cas que no hi hagi 
contenidor específic, es porta a la deixalleria 
mòbil, ens assegurem que aquest residu rebrà 
el tractament correcte i no contaminarem ni 
perjudicarem el medi natural. Per altra ban-
da, molts d’aquests residus, un cop tractats, 
passaran a ser utilitzats per a realitzar nous 
productes.

Entre el 2014 i el 2015 han visitat el servei 
de deixalleria mòbil un total de 2.415 usuaris 
i s’han recollit 6.768 kg de residus que s’han 
pogut tractar correctament.

El servei de la deixalleria mòbil pretén facili-
tar a la ciutadania que pugui dipositar separa-
dament els residus perillosos i especials que 
generem a casa nostra i alhora potenciar el 
reciclatge.

Els objectius que ens vam proposar des de 
l’inici del servei van millorant any rere any.

Tots aquests residus gestionats a través de la 
deixalleria fan que la Palma augmenti les to-
nes de residus gestionats selectivament i al 
mateix temps redueixi les tones de rebuig que 
es porten a incinerar i/o a l’abocador.

Gràcies a tots els usuaris i usuàries! 

I, als que encara no l’hàgiu utilitzat, us ani-
mem a fer-ho!

La trobareu cada dissabte (menys el mes 
d’agost) al carrer Pirineu cantonada amb el 
carrer Cadí.

Recordeu que amb l’ús de la deixalleria mò-
bil teniu dret a una bonificació en el rebut de 
l’aigua.
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Valoració de la primera etapa de la Jugatecambiental

Cada diumenge, des de finals de febrer fins a principis de juny, les famílies de la Palma han pogut 
gaudir de les activitats d’aquest nou espai de joc al parc de l’Ermita, un espai de jocs i tallers per 
a famílies amb infants.

La Jugatecambiental és un espai d’aprenentatge basat en el joc, sempre des d’una perspectiva me-
diambiental, contemplant criteris de sostenibilitat i coneixement dels valors de l’espai públic con-
templats en el Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. A través de les activitats de la Jugatecambiental heu pogut fer tallers i descobrir el parc 
de l’Ermita des de la seva importància ambiental i patrimonial. Una bona oportunitat d’aprendre 
jugant en família.

En aquesta primera etapa s’han fet 14 tallers, amb una assistència de públic de 414 persones 
entre infants i adults.

Un espai que ha tingut molt bona acceptació per part dels participants i que ens engresca a conti-
nuar amb aquesta iniciativa tot esperant ja la segona etapa que començarà el 18 de setembre amb 
un taller molt dolç: A la jugatecambiental fem melmelada! 

Eleccions generals 26J

El passat 26 de juny es van fer les noves elec- 
cions generals al Congrés de Diputats 2016 ja 
que després de les eleccions del 20 D no hi va 
haver acord per formar govern.

A la Palma hi va haver una participació del 
71,99 % la qual cosa significa que van votar 
1.689 persones. 

Es van comptabilitzar 8 vots nuls i 26 vots en 
blanc. 

En el gràfic següent hi ha els resultats totals. 

Política
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Campanyes de trànsit

Els convenis de col·laboració que té l’Ajuntament de la Palma de Cervelló amb el Servei Català 
de Trànsit fa que ens puguem adherir a les campanyes proposades al llarg de l’any. Aquestes 
campanyes van encaminades a millorar la seguretat viària dins els municipis.
Durant aquesta primavera, les campanyes marcades són el control de motocicletes, avançaments 
incorrectes, radar, alcoholèmies, l’ús de casc i l’ús de telefonia mòbil.

La Policia Local de la Palma compta amb la formació de 9 agents amb el Curs d’operador de ra-
dar i, en matèria d’alcoholèmies, disposem de dos aparells  cedits pel propi SCT, un de mostreig 
i un d’evidencial per realitzar les proves pertinents en els controls preventius o accidents, que es 
duen a terme, moltes vegades, de forma conjunta amb Mossos d’Esquadra o policies locals, tant 
de Cervelló com de Corbera.

Cal recordar que, en matèria de trànsit, la Policia Local de la Palma té atribuïdes totes les com-
petències dins el nucli urbà i, pel que fa a la carretera, assistim a tots els accidents de trànsit 
i ens fem càrrec de la gestió de tots els accidents, excepte aquells que comporten ferits molt 
greus.

A l’assistència d’aquets accidents, quan cal, es rep el suport de la Policia Local de Corbera i de 
Mossos. Així es prioritza, en la mesura del possible, el restabliment del trànsit, per tal d’evitar 
grans retencions.

Per les competències en matèria de trànsit que tenim atorgades dins el terme municipal es re-
comana que, en cas d’accident, es truqui a aquesta Policia Local per tal d’assistir-hi i d’activar 
el 112, si l’accident és greu.

Cal recordar que l’any passat hi va haver un total de 85 accidents en què vam intervenir dels 
quals més del 75 % van ser a la carretera.

La problemàtica d’un trànsit intens com tenim a la Palma com-
porta la necessitat d’una bona conscienciació per part de tothom, 
tant pel que fa al comportament cívic, com pel que fa a actuar 
amb prudència.

Una part d’aquesta prudència es tracta a l’escola El Solell a partir 
de les classes teòriques, pràctiques i tallers que es realitzen des 
d’aquest departament mitjançant un agent de policia, amb el su-
port del SCT, que portem a terme de forma adaptada per a infants 
grans i petits. 

Quant a la població adulta, a part dels recursos exposats anteriorment, tenim tot el cos de la 
Policia Local predisposat a col·laborar amb actitud propera a la bona convivència viària entre tots 
els veïns de la Palma: vianants i conductors.
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Club de Vòlei

I sense adonar-nos-en, ja s’acaba la temporada, la 
primera temporada del Club Vòlei La Palma. Des 
de la Junta no podem estar més satisfets del pri-
mer any de vida del club. Un club que va començar 
amb la il·lusió d’iniciar un esport minoritari al po-
ble perquè les noies de la Palma tornessin a tenir 
capacitat dins del món de l’esport. 

Després de 10 mesos de feina s’ha aconseguit 
tenir un total de 54 jugadores que gaudeixen de 
l’esport setmanalment en 4 equip diferents: sè-
nior, cadet, infantil i aleví. L’evolució de tots ells 
és admirable. L’equip sènior s’ha classificat per a 
les fases d’ascens. Els equips infantil i cadet han 
participat en la lliga escolar de vòlei on han aca-
bat cada partit amb alguna victòria i classificant-
se per a la Fase Comarcal del CEBLL.

Estem molt satisfets de l’alta implicació del club a 
les activitats organitzades a la Palma, com la Cur-
sa de la Dona i La nit de l’esport, on van participar 
12 equips al torneig de vòlei. 

De cara a la temporada que ve, l’equip Juvenil 
Masculí s’unirà al club, ara en mans de DIAF, grà-
cies a la seva motivació per aquest esport que ens 
té fascinats.

Les jugadores del club han crescut tant esportiva-
ment com a nivell personal. Estem orgullosos de 
totes elles.

Estem segurs que la temporada 2016-2017 serà 
una temporada plena d’èxits. 

La veu de les entitats

Casal de la Gent Gran

El passat dia 20 de juny es va celebrar la reunió 
anual del Casal de la Gent Gran on es van 
explicar les activitats realitzades l’any 2015.

Inicialment es va llegir i aprovar l’acta de 
l’assemblea del passat any 2015. Durant l’any 
2015 hi va haver 11 altes i 5 baixes, amb un 
nombre total de socis al final de l’any de 197.

Renovació de càrrecs de la junta directiva:

El Sr. Albert Guilera va presentar la seva dimissió 
de vocal després de molts anys de col·laboració 
amb el casal.

Les sòcies Sres. Marisa Homs, Mercè Santa- 
creu i Mercè Palouzié es van presentar com a 
candidates per ocupar el seu lloc de vocal, les 
tres van ser acceptades per l’assemblea després 
d’una votació a mà alçada.   

Activitats fetes el 2015

Febrer: Xerrada sobre “Delinqüència cap a la 
gent gran”. Hi assistiren 21 socis.

Abril: ANC va projectar el vídeo “Història d’un 
futur” amb posterior xerrada sobre pensions.  
L’assistència va ser de 30 socis. 

Juny: Xerrada sobre “L’alimentació i la gent 
gran”

Cada tarda a partir de les 17.30 h - Jocs de 
taula
Dilluns de 12 a 13.30 h - Informàtica 1r nivell
Dimarts d’11 a 12 h - Gimnàs - Psicomotricitat
Dijous d’11 a 12 h - Classes de Català
Dijous de 17 a 18.30 h - Informàtica 2n nivell
Divendres de 18 a 19 h - Taller de ball
Un cop al mes - Bingo i cinema
Excursions - Bimensuals, el mes de setembre es 
va realitzar un viatge de 6 dies a Galícia.

També es van realitzar dues sortides matinals:

Octubre: Caminada de la Gent Gran organitzada 
pel nostre Ajuntament - Hi assistiren 30 socis.

Desembre: Visita guiada a “CaixaForum” on 
varen ser 34 socis.

El mes d’agost el Casal de la Gent Gran estarà 
tancat per vacances del 8 al 21 d’agost ambdós 
inclosos. 

Si voleu publicar la vostra opinió, consulta, dubte o suggeriment a la revista 
municipal, envieu les vostres cartes a l’a/e: lapalmatv@diba.cat, o feu arribar 
l’escrit a les dependències municipals.



ANC

Escrivim aquestes línies dies després de la mani-
festació a Barcelona contra les lleis suspeses pel 
Tribunal Constitucional i que han estat aprovades 
pels nostres legítims representants que no són al-
tres que els diputats del Parlament de Catalunya.

Tenim moltes raons per voler la independència; 
una de molt poderosa és la de poder fer un país 
més just i per poder fer-ho ens calen eines i es-
tructures d’estat suficients i adequades.

A l’ANC tenim des del passat 21 de maig un 
nou Secretariat Nacional que treballa i treballarà 
d’acord amb el Full de Ruta aprovat per les ba-
ses a l’Assemblea General Ordinària celebrada a 
Manresa. A grans trets el Full de Ruta concreta les 
següents fites:

- Augmentar la base social de l’independen- 
tisme.
- Potenciar el debat constituent entre la societat. 
- Mantenir alta la mobilització social. 
- Adoptar una actitud vigilant i, si cal, de pressió 
respecte els grups polítics i institucions.
- Mantenir la independència de l’ANC.

Ho tenim a tocar. Només depèn de la nostra volun-
tat i la nostra ferma actitud davant dels reptes que 
tindrem al davant en el futur més immediat. Mal-
grat els entrebancs i la guerra bruta que vindrà, no 
podem defallir ara que estem a la recta final.

Compartir idees, assolir consensos i acords per 
ajudar a construir una Catalunya lliure, amb futur, 
pròspera, justa, solidària i més igualitària. 

Hi ha res més engrescador que contribuir a la 
construcció d’un nou país? 

Aquest és el nostre repte com a societat. Cal la im-
plicació de tots i totes en aquesta tasca immensa 
però gratificant i engrescadora.

Som-hi.

Banc del Temps la Palma

- Ets solidari?

- Necessites ajuda?

- Vols ajudar?

- T’agrada participar en tallers gratuïts?

- Pots aportar coneixements?

- T’agrada relacionar-te amb els teus 
veïns?

- Vols formar part de l’organització?

- Tot això i molt més és el Banc del Temps 
de la Palma (BdT).

El BdT la Palma de Cervelló és una xarxa veï-
nal sense ànim de lucre i de la qual tots po-
dem formar part.

Si hi estàs interes-
sat pots posar-te 
en contacte amb 
nosaltres mit- 
jançant l’adreça 
de c/e bancdel-
tempslapalma@
hotmail.com, el 
Facebook Banc-
deltempslapalma 
i també ens pots trobar a la sala petita del 
Poliesportiu cada dilluns de 9 a 11 h i de 17 
a 19 h.

Ens agradaria molt poder comptar amb tu.

La veu de les entitats
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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.
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En quina situació ens trobem? 
A les portes de l’estiu, esperem retro-
bar-nos i tenir temps per gaudir de la 
família i amics. Aprofitem per parlar 
a fons quan calgui; i, si ens queda 

temps, pensem també en el nostre poble; en el seu 
present i en l’esdevenidor: cap on estem anant? 

1 any després que l’alcalde González hagi estrenat el 
seu tercer mandat, veiem amb preocupació, que no 
s’ha acceptat cap de les propostes que el nostre grup 
municipal d’oposició ha fet per ajudar la Palma. Han 
votat en contra de mesures de transparència informa-
tiva elementals; no accepten plens on realment, es fo-
menti la participació de la ciutadania; no responen a 
preguntes bàsiques que fem de les entrades i sortides 
de documentació, si és que s’hi dediquen, haurien de 
tenir la informació més elemental sobre els grans temes 
del nostre poble. 

Mirant els decrets, entrades, sortides i les adjudicaci- 
ons de serveis externs i manteniments, ens adonem que 
no s’aplica cap principi real d’igualtat d’oportunitats. 
Els beneficiaris de les adjudicacions, sempre acaben 
essent els mateixos. Les justificacions tècniques, que 
han d’explicar per quin motiu es prefereix una opció 
sobre qualsevol altra, són en alguns cassos, pobres i 
clarament insuficients. La seva lectura, evidencia en 
alguna ocasió, un estudi molt poc aprofundit de les ca-
racterístiques de les ofertes; i pot ser per això, no sa-
bem si erròniament, però sí que intuïtivament, talment 
sembla que l’adjudicació ja estigués decidida d’antuvi. 

Financerament, tampoc sembla que tinguin ni idea 
d’on són; i al final, en podem acabar pagant les con-
seqüències tots plegats. Les factures per pagar, que ho-
res d’ara estan per damunt dels 300 mil euros i les sen-
tències que ens afecten negativament, per un import de 
3 milions i mig d’euros, pesen com una llosa, sobre un 
pressupost, que escassament, arriba als 3.300.000€i 
on recordem que el 50,61 % són ingressos provinents 
d’impostos directes, el 13,22 % impostos indirectes, el 
34,98 % ingressos d’altres administracions públiques 
no municipals, i 1,19 altres ingressos i patrimonials.

En definitiva, tenim la impressió que el nostre alcalde 
dins el consistori fa i desfà en solitari i no té en compte, 
les necessitats dels ciutadans, exercint a plaer, la seva 
autoritat, sobre les persones que viuen i paguen els im-
postos al poble que regenta. No en debades, el correu 
electrònic del regidor Francesc Cortès ho deia ben cla-
rament:  “Crec que hem de començar a no admetre cap 
proposta que fagin encara que sembli coherent”.
Ens preocupa i molt, que sota l’aparent bonhomia del 
Sr. alcalde, s’hi amaga la incapacitat d’afrontar els pro-
blemes del nostre poble, mentre el pas del temps farà 
possible, que el Sr. alcalde gaudeixi d’una bona jubila-
ció. Bon estiu.

Opinió política

No renunciem a res
Comencem el segon any d’aquesta 
legislatura amb la il·lusió i el com-
promís amb què vam començar, ara 
fa 9 anys, el nostre camí al capda-

vant del govern de la Palma. Les nostres prioritats 
continuen sent les persones i la millora de la qualitat 
de vida de tots els habitants del poble. Sense deixar 
de banda la recuperació de l’espai urbà com a espai 
d’interacció, de transmissió de valors, de convivèn-
cia, d’educació i d’expressió cultural i artística. No 
cal dir que aquesta tasca també és mèrit de tots els 
palmarencs, ja que les entitats que conviuen al nos-
tre poble el fan viu, solidari i sostenible.
I no renunciem a res. Mirem el futur amb optimis-
me i els entrebancs que sovint ens trobem pel camí 
no fan res més que donar-nos empenta per assolir, 
entre tots, els objectius que tant el govern, com els 
col·lectius i els individus ens hem marcat per tenir el 
poble que volem i ens mereixem.
Des de l’administració i amb una gestió responsable 
ens comprometem a millorar la prestació dels ser-
veis públics i l’atenció a tots els ciutadans, posant 
l’accent en les persones i situacions més desfavori-
des. Ens enorgulleix saber que a poc a poc ho acon-
seguim.
En un altre ordre de coses, hem incrementat la 
transparència amb la creació d’un portal per facilitat 
l’accés a tota la informació de la manera més ente-
nedora. La nova web de l’Ajuntament n’és un bon 
exemple.
Des de sempre hem apostat per fer polítiques d’estalvi 
energètic, de reutilització i de protecció de l’entorn. 
La imatge més visible és el parc del Pla de Sant Joan 
amb la rehabilitació de l’ermita i la conservació de 
la zona que l’envolta, per donar a conèixer la natura 
i dotar-lo d’un espai amable per poder-hi passejar en 
família.
Continuarem donant suport al procés d’independència 
de Catalunya, sempre ho hem fet. Som i serem un 
poble actiu en la construcció d’un nou país lliure i 
plural.
No ens falten ganes ni imaginació ni defallirem mal-
grat els pals a les rodes que ens posen de totes ban-
des. Però per assolir els nostres propòsits necessitem 
l’esforç de tots els que creieu en aquest projecte. Per 
això us convidem a ser-hi. Entre tots hem d’aprendre 
a participar generosament i ampliar l’experiència a 
través dels consells actuals, noves comissions i ass-
emblees per afavorir la comunicació, la participació, 
la gestió transparent i l’entesa. Nosaltres, la gent de 
La Palma Sempre hi serem, tant des del govern com 
des del carrer o en les activitats que es fan al poble.
Esperem i desitgem que gaudiu d’un bon estiu.



Formes i maneres
Ara que es compleix el primer 
any de legislatura podem fer 
un balanç de la gestió i com-
portament del govern amb una 

base ferma.

Ens sorprèn que principis com la transparència i la 
participació hagin estat vetats per un govern que 
es mostra, sovint, progressista. Vam comunicar el 
desig que els plens fossin retransmesos en la seva 
integritat i que fos el ciutadà el que decidís si els 
volia veure en versió íntegra. La resposta va ser 
que NO, que no interessava aquest format. ERC 
es pregunta a qui no interessa, al ciutadà o al go-
vern? 

Vam proposar al govern canviar el dia i el format 
del Ple per donar més participació al ciutadà. La 
resposta va ser que NO, que el model actual i el 
dia de celebració ja és el que convé al ciutadà de 
la Palma. ERC es pregunta:  és al ciutadà a qui no 
li interessa aquest format, o és al govern? 

En l’últim Ple celebrat el 13-maig vam assistir a 
un acte de despotisme de l’alcalde que menysprea 
les més elementals normes democràtiques que 
han de regir a la nostra societat. 

En el torn de precs i preguntes, el regidor d’ERC 
va ser obligat a modificar la forma d’exposar les 
preguntes de control al govern emparant-se en el 
principi d’obediència a la figura de l’alcalde, ja 
que ell considerava que el Ple havia de continuar 
així, si no s’accedia a la petició de l’alcalde se li 
retiraria la paraula. No cal explicar que es tracta 
d’una decisió unilateral de l’alcalde, com a màxi-
ma autoritat i que en cap moment va ser comuni-
cada a ERC. La sorpresa va arribar quan el torn va 
passar a CDC i quan el seu portaveu es va negar a 
seguir la directriu al no tenir-ne coneixement. En 
aquest punt, l’alcalde va permetre a CDC formular 
les preguntes de la manera que desitgés. Jutgin 
vostès si aquest és el comportament imparcial de 
la máxima autoritat del Ple.

Al llarg d’aquest any ERC ha patit durant les seves 
intervenicions múltiples interrupcions per part dels 
regidors i públic afí a LPS, crits, espetecades de 
xiclet, insults, cops de porta, patades a les cadi-
res de la sala…, amb el consentiment de l’alcalde 
per tractar-se d’amics personals, components de 
la llista o simpatitzants. Jutgin vostès si aquest ha 
de ser el comportament d’un alcalde.

… I tot perquè ERC fa el treball que com a oposi-
ció li toca fer.

Para que conste en acta 
Como resultado de las pasadas 
elecciones municipales celebradas 
ahora hace justo un año el Grupo 
Socialista obtuvo un regidor. Mu-
chos podrán pensar que con un 

solo regidor y estando en la oposición poco se pue-
de hacer, pero desde este espacio queremos de-
mostrar que ello no es así, y que durante este año 
de legislatura hemos contribuido con propuestas, 
mociones y diálogo para solucionar los problemas 
de la Palma.

Así, hemos conseguido que este ejercicio 2016 el 
equipo de gobierno no incrementara los impuestos 
ni las tasas municipales (muchos ciudadanos ha-
brán podido comprobar incluso que el IBI les ha 
bajado). También hemos conseguido reducir en 
más de 30.000€ los gastos de asesor jurídico, así 
como reducir el importe de diversas partidas de 
gastos que creíamos no ajustadas para dedicarlas 
a temas sociales. 

Entre las mociones presentadas destacamos la que 
tenía por objeto la reclamación a la Generalitat de 
Cataluña del pago de la deuda que tiene con la Pal-
ma de Cervelló y que a fecha 22 de marzo ascendía 
a 453.173,83€. Sin embargo, dicha moción cuyo 
carácter beneficioso para la Palma resulta evidente, 
fue votada en contra por Convergencia i por ERC. 

También hemos mediado con el Ayuntamiento de 
Cervelló, de actual gobierno socialista, y hemos 
conseguido que ambos Alcaldes inicien un diálogo 
hasta ahora inexistente para solucionar los conten-
ciosos judiciales que enfrentan a ambos munici-
pios por los traspasos derivados de la segregación 
municipal conscientes de que cualquier resolución 
judicial que se dicte acabará perjudicando a am-
bos municipios. Una de las soluciones que se ha 
planteado es que la Diputación de Barcelona pue-
da asumir el coste de la deuda, pero nuevamente 
Convergencia se opone y ERC al parecer no tiene 
opinión al respecto.

Como oposición también nos compete controlar la 
acción de gobierno y hemos sido los primeros en cri-
ticar el retraso en la presentación de los presupues-
tos municipales. También criticamos que a fecha 
de hoy no exista un Plan de Actuación Municipal 
(PAM), así como la falta de aprobación por el equi-
po de gobierno de unas bases consensuadas para 
la concesión de las subvenciones a las diferentes 
entidades del pueblo y la falta de transparencia en 
los criterios para la concesión de becas escolares. 

Control de la acción de gobierno y propuestas en 
positivo, esta es y será nuestra labor.

Opinió política

LaVeu - 26








