


Un poble, un conjunt d’esforços                    

El passat més 
d’octubre, el po-
ble de la Palma 
va demostrar in-
tensament i ex-
tensament la seva 
unitat, el seu sen-
timent col·lectiu 

de pertinença, el seu caràcter, la seva dignitat, 
el seu profund sentiment de poble...

La situació viscuda l’1 d’octubre va moure i 
remoure consciències per una situació general  
marcada per la indignació i el rebuig de tota 
persona, independentista o no, que cregui en 
els drets humans i valori la democràcia.

Amb aquesta reflexió no vull fer cap judici de 
qui va ser el causant d’aquella situació, ni de 
si prèviament  hi va haver il·legalitats o legi-
timitats; només vull posar en valor la reacció 
dels palmarencs i de les palmarenques davant 
d’una situació que consideraven abusiva, in-
justificada i fins i tot inhumana.

Ser capaç de posar la integritat física en risc, 
ja no tan sols per unes urnes, sinó també pels 
drets bàsics dels ciutadans, pel dret a expres-
sar la lliure opinió de cadascú, és d’un valor, 
d’una integritat i d’una dignitat encomiables 
i rotunds. 

Cal valorar l’alta participació dels veïns de 
la Palma, la més alta del Baix Llobregat en 
proporció al nombre d’habitants, i no neces-
sàriament la més alta en vots favorables a la 
independència.

Sé de gent que, tot i ser contrària a la indepen-
dència, i fins i tot amb la voluntat de no votar 
(que també és un dret), es va posar davant de 
la concentració en defensa del “poliesportiu”, 
d’una instal·lació municipal on tenia lloc una 
consulta democràtica i social.

Des d’aquest espai de reflexió, vull expressar-
vos el meu més profund agraïment a tots els 
palmarencs i les palmarenques que van de-
fensar el valor democràtic d’aquella consulta, 
i vull compartir amb tots vosaltres l’orgull de 
pertànyer a aquest poble.

Gràcies a tots i que tingueu unes bones festes 
de Nadal i un magnífic 2018.

Xavier González
Alcalde de la Palma
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Tallers artístics a la Biblioteca Municipal

L’espai de la biblioteca, com a centre cultural, ofereix una programació periòdica de tallers artís-
tics per a públic familiar, amb la voluntat de contribuir de manera vivencial en la seva formació. 
Fem un breu repàs dels darrers tallers:
Enjoy the music. Amb el propòsit de millorar l’anglès dels nois 
i les noies d’11 a 14 anys, aquest taller de 15 hores reparti-
des en sis divendres combinava l’anglès amb la música. Vam 
comptar amb els professionals d’Arkadion, entitat dedicada als 
serveis educatius i a la producció cultural.
Joguines òptiques. Ens vam endinsar en el món del cinema 
amb uns tallers experimentals adreçats a infants de diverses 
edats. Vam descobrir el principi de la persistència retinal a 
través de les joguines òptiques i com es construeixen un tau-
matrop i un zoòtrop.
Kamishibai. És una manera tradicional d’explicar contes al Japó, i a la biblioteca ens hi hem en-
ganxat. Per això vam oferir un taller on els infants eren els creadors, els il·lustradors i també els 
intèrprets. En acabar el taller, els pares i les mares van poder 
gaudir de l’espectacle.
Punts de llibre. La biblioteca participa cada any a la festa de 
Sant Jordi de l’escola El Solell, oferint un taller de punts de 
llibre originals i adaptats a les diverses habilitats. 
Creacions de Nadal. Un clàssic de la biblioteca, ja que des del 
2009 té un èxit rotund. Dues hores per crear, pintar, enganxar i 
escriure els millors desitjos. Es fa en dues sessions, una per als 
més menuts i l’altra per als nens i nenes més grandets.

Katsumi Komagata: llibres d’artista

Els llibres-objecte de Katsumi Komagata ens sorprenen a petits i grans. Són objectes per tocar, 
girar, estirar... que desperten la nostra creativitat i ens fan pensar de manera diferent. Demanen 
una mica d’esforç, i sobretot la complicitat entre l’infant i l’adult a l’hora d’aventurar-se en la 
lectura.

A la Biblioteca Municipal de la Palma vam poder gaudir d’una col·lecció de llibres de l’artista, 
gràcies a la col·laboració amb la Central de Préstec de la Generalitat. Aquesta col·laboració ens 
ha permès gaudir també d’una exposició sobre l’obra poètica de Joan Vinyoli, i aviat en tindrem 
una altra de llibres sobre dietètica i nutrició.
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Arts LP: tallers d’arts visuals a la Palma

Durant dues setmanes de juliol, nois i noies d’entre 12 i 16 anys han participat en els tallers 
culturals Arts LP: 16 joves el 2016, i 23 aquest 2017. Els programes d’aquestes edicions han 
estat ben variats.

Arts LP 2016 (segona edició)

Blancdeparet: taller de pintura mural amb grafit i stencil, amb l’Associació Blancdeguix. Els 
joves van pintar la paret de l’entrada de la Biblioteca.

Light painting: taller fotogràfic buscant imatges d’una gran potència estètica i un toc màgic. 
Amb ElBombeto.cat. 

Fem un documental: taller cinematogràfic amb la Federació Catalana de Cineclubs. El resultat 
va ser un documental sobre l’esplai i un fals documental sobre uns hipotètics crims comesos a 
la Palma. 

Arts LP 2017 (tercera edició)

Neveres per a esquimals: procés creatiu d’un espot publicitari i rodatge en un plató de chroma 
(pantalla verda). Amb El Bombeto.cat.

Fotografia estenopeica: construcció d’una càmera i descobriment de la base tècnica i pràc-
tica de la fotografia, revelant i positivant paper fotogràfic. Amb Jaume Fargas, del Taller de 
Cinema.

Taller de capgrossos: disseny i creació de capgrossos, acostant-nos a la cultura popular. Amb 
Blancdeguix.

Taller de circ: acrobàcia, malabars, equilibris i altres tècniques circenses. Amb la Llançadora 
Associació d’Artistes.

L’objectiu d’aquests tallers és donar l’oportunitat als ciuta-
dans de la Palma de conèixer diferents disciplines artístiques, 
enriquint els seus coneixements i despertant la seva curiosi-
tat. Aquests tallers són possibles gràcies a la col·laboració 
entre l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i la Diputació de 
Barcelona. 

Podeu veure un recull de fotos a: https://www.flickr.com/pho-
tos/bibliolapalma/albums

Ja estem preparant la quarta edició!



BiblioPiscina 2017, amb 
BiblioPeixera i BiblioVano ;-)

De dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda, 
durant el mes de juliol.

A la biblioteca sabem que moltes famílies 
gaudeixen de la piscina municipal i dels ser-
veis del poliesportiu durant les caloroses tar-
des d’estiu. Per això la biblioteca munta la 
paradeta al costat de la terrassa del bar, per-
què sobretot els nens i les nenes no s’oblidin 
de nosaltres. 

S’ofereix una estona de tranquil·litat, espe-
cialment agradable després del bany, amb 
diverses propostes. 

Els més menuts poden llegir un llibre acom-
panyats d’un adult, o poden pintar un peixet 
i penjar-lo a la BiblioPeixera. Si tenen ganes 
de retallar, poden fer el vano de la tempora-
da: cada any es dissenya un vano diferent i 
molt útil. 

Els nens i nenes més grans passen una bona 
estona amb alguna lectura lleugera, un cò-
mic, una revista... o jugant a escacs. Els es-
cacs a la BiblioPiscina sempre triomfen!

Aquest estiu la Bibliopiscina ha fet 15 anys! 
Per celebrar-ho, hem inaugurat una nova 
carpa, més 
alegre i re-
sistent, per 
c o n t i n u a r 
portant la Bi-
blioteca Mu-
nicipal allà 
on sigueu vo-
saltres.
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Jugateca 2017

Aquest ha estat el segon any en què les 
famílies amb infants han pogut gaudir 
d’aquest espai de joc.

El 19 de febrer va començar la segona 
temporada, on grans i petits van poder 
gaudir de la varietat de jocs que hi havia 
al seu abast i van poder fer-se passar el 
fred amb una xocolatada tot mirant una 
exposició relacionada amb el comerç 
just.

Cada diumenge s’han organitzat acivitats, 
des de fer un “Memory” amb els animals 
que podem trobar al parc, a conèixer els 
ocells que hi habiten, un taller de dibuix 
del parc... arribant fins a un total de vint-
i-cinc activitats diferents.

Després de finalitzar, el passat 26 de no-
vembre, la segona etapa, ens podem do-
nar més que satisfets per la consolidació 
d’aquest projecte. L’espai aconsegueix un 
volum mantingut de participants, fet que 
ens anima a continuar i a repetir-lo l’any 
2018.

Gràcies a tots els participants que gaudiu 
de la Jugatecambiental al parc de l’Ermita 
i, si encara no la coneixeu, us animem a 
fer-ho l’any que ve amb les novetats que 
us oferirem.

Medi ambient



Consell d’Infants 2017-2018

Aquest any s’ha fet la presentació del projecte als cursos de 5è i 6è de l’escola El Solell per tal 
de difondre’l i perquè els infants en tinguin coneixement. S’hi han presentat dotze voluntaris: 
sis membres de 5è i quatre membres de 6è curs.  

L’any passat es va fer una enquesta a l’escola, “Què en saps del CI?”, per tenir una orientació 
del coneixement del projecte i trobar punts forts i febles per fer propostes de millora.  

Després del buidatge de l’enquesta i de converses amb l’escola per a la millora i transparència 
del projecte, aquesta ha proposat de fer tres sessions a l’any per fer el traspàs de la informació 
amb la presència de la dinamitzadora: presentació del CI a mitjan curs; explicació de l’estat de 
les idees, suggeriments i propostes que han fet els infants per part dels referents polítics, un 
cop consultades les diferents àrees de l’Ajuntament; i, a finals de curs, resum de tot el que s’ha 
fet durant els mesos lectius.

El contacte amb els alumnes i l’escola ha estat molt positiu per al procés de candidatures. En-
guany s’han hagut de renovar tots els càrrecs i val a dir que, tot i que es promou la paritat, en 
aquesta ocasió no ha estat possible. Tot i això, continuem tenint en compte aquest requisit. 

El passat dimecres, 15 de novembre, a les 17 hores es va celebrar l’Acte de Constitució del CI a 
la sala de plens de l’Ajuntament. Un acte públic i formal on els referents polítics, l’alcalde i la 
regidora d’Educació i Infància van donar la benvinguda als nous membres. Després d’una breu 
explicació del projecte de participació política i infantil, i de donar veu als futurs membres del 
CI, els infants van signar el seu compromís amb els càrrecs i funcions com a portaveus i repre-
sentants dels infants de la Palma.

Aquest és un projecte viu que cons-
tantment s’adapta, aprèn i emprèn el seu 
camí. Gràcies per omplir-lo de vida.

Per saber-ne més de tot el que fem: 
http://www.lapalmadecervello.cat/regido-
ries/infancia

Si vols fer una consulta, apuntar-t’hi o 
estàs interessat a formar part del Con-
sell d’Infants de la Palma, pots contactar 
amb nosaltres venint al Punt Jove de 17 
a 20 hores, trucant al 93 672 20 64 o 
per correu electrònic: vaqueroa@diba.cat
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Espectacle 0-3 per celebrar el Nadal

Cada any, la Regidoria d’Educació ofereix un es-
pectacle de petit format com a regal de Nadal 
per als més menuts. Abans es feia a la sala de 
plens, però aquest ja és el segon any que es fa 
a la Biblioteca Municipal, amb la voluntat de mi-
llorar el confort dels infants. Aquest any torna la 
companyia Fes-t’ho com vulguis, que ja ens va 
embadalir l’any passat i que enguany ens pre-
senta Xino-xano, les aventures d’una girafa dor-
milega i somniadora. Potser és el primer espec-
tacle cultural que gaudeixen els nostres petits.
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TupperBook per la Igualtat

Aquest any, les bibliotecàries van oferir una 
activitat especial emmarcada en els diver-
sos actes del dia contra la violència masclis-
ta: un TupperBook sobre igualtat de gènere. 
Es va inaugurar una etiqueta, GÈNERE, a 
la secció infantil de la Biblioteca Municipal 
on hi haurà els llibres sobre igualtat, sobre 
noves masculinitats i feminitats, sobre re-
lacions de parella i adaptacions de llibres 
clàssics. Es van exposar les novetats, tot 
conduint les famílies a reflexionar sobre la 
perspectiva de gènere en els llibres per a 
infants.

El 25 de novembre és el dia internacional 
per a l’eliminació de la violència de gènere.

 

Ocupació

Igualtat

25 de Novembre, dia contra 
la violència vers les dones

Un any més, des de la Regidoria d’Igualtat es 
continua treballant per sensibilitzar la pobla-
ció amb relació a la violència de gènere.

Durant el 2017 han estat assassinades, a 
mans de les seves parelles o exparelles, qua-
ranta dones a l’estat espanyol, set dones i un 
infant  a Catalunya.

Aquestes dades ens confirmen que hem de 
continuar treballant des de dues vessants:

La  prevenció, l’atenció i l’assessorament a les 
víctimes i als seus fills i filles.

Treballem per prevenir relacions basades en un 
sistema patriarcal on hi ha un domini de l’home 
vers la dona, per oferir igualtat d’oportunitats, 
per evitar caure en estereotips sexuals, en rela-
cions abusives i per apoderar les dones i oferir-
los un espai de suport  i ajut.

Si esteu patint alguna situació de violència, o 
sou coneixedors que alguna dona en pugui es-
tar patint, us podeu adreçar a l’Ajuntament, a 
Serveis Socials, i us podrem atendre i acom-
panyar, us informarem dels recursos locals i 
comarcals i, si fos necessari, us podrem deri-
var a algun recurs especialitzat.

Tallers de recerca de feina

Enguany s’han programat diferents tallers a l’espai de l’aula d’Autoformació ubicada a l’aula 
Pasqual Ollé.

Dins l’àmbit d’ocupació s’han fet, des del Servei Local d’Ocupació, un seguit de tallers sub-
vencionats per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Palma, amb l’objectiu de dotar 
els usuaris d’eines per gestionar millor el procés de recerca o millora de feina.

Els participants són persones que volen adquirir coneixements i eines per iniciar un pla d’acció 
que els porti a assolir el seu objectiu: la incorporació al mercat laboral o la millora del seu lloc 
de treball.

Els tallers de recerca de feina que s’han realitzat són els següents: 
 w Com generar una xarxa de contactes efectiva. Descobriment i pràctica del networking.
 w Una imatge val més que mil paraules. Cura de la imatge personal en la recerca de feina.
 w Utilitza el teu smartphone en la recerca de feina.
 w Les pors que ens bloquegen.
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Serveis Socials

Suport dels Serveis Socials als centres escolars

L’educadora social de l’Ajuntament treballa conjuntament amb l’escola El Solell i l’Institut 
Can Margarit de manera periòdica mitjançant les Comissions Socials.

L’objectiu d’aquestes coordinacions és poder valorar l’existència d’una situació de risc i pro-
moure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir 
o eliminar la situació de risc, cercant la col·laboració de les famílies o tutors legals.

El treball de l’educadora en el centre escolar permet  donar suport individualitzat, dins un 
espai normalitzat, a l’alumnat que presenta dificultats en el procés d’aprenentatge i en les 
relacions amb el grup d’iguals.

L’objectiu d’aquest espai de suport és fer vincle amb l’infant i el jove per tal de: 

w Desbloquejar una situació determinada 

w Escoltar la demanda de l’infant

w Poder fer vincle amb la família per mitjà del treball amb el fill o filla

w Facilitar l’entrada de nous aprenentatges en infants i joves bloquejats, i 

w Donar suport al professorat

Reformes de les dependències de Serveis Socials

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’ha dirigit la reforma de les dependències de 
Serveis Socials, situades dins de l’edifici de l’Ajuntament. La reforma ha incidit especial-
ment en les millores següents:

w Creació d’un nou despatx per poder atendre amb major fluïdesa els usuaris del munici-
pi, augmentant així la superfície total de les oficines.

w Millora de l’aïllament acústic entre els diferents espais, per tal d’augmentar-ne el grau 
de confort i confidencialitat per als usuaris.

w Recol·locació de part del sistema de climatització per optimitzar-ne l’ús.

w Substitució de totes les lluminàries per fluorescents leds per tal d’augmentar el grau 
d’eficiència energètica dels espais.

L’import de les obres de reforma ha estat de 14.900 € iva inclòs i està subvencionat 
íntegrament per la iniciativa econòmica de les Meses de Concertació de la Diputació de 
Barcelona.
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Casal d’estiu 2017

El Casal d’Estiu d’aquest any ha estat gestionat i organitzat per l’Associació Educativa Cul-
tural La Trampolina i ha comptat amb la participació de 170 infants. Ha estat dirigit per un 
equip de directors i monitors titulats en el lleure i els esports.

Sota un centre d’interès basat en 
l’Illa sense endolls, els Minions 
van posar a prova als infants mit-
jançant tallers de cuina saludable, 
jocs, gimcanes i diversos mate-
rials de reciclatge relacionats amb 
el centre d’interès, sortides per 
l’entorn del poble i a d’altres in-
drets fora de la Palma.

Per a les excursions, els equips es 
reforçaven amb més monitors per 
donar més seguretat a l’equip i es 
mantenia informats els pares i mares mitjançant grups de WhatsApp on rebien fotos i co-
mentaris de l’activitat.

Durant la primera setmana vam anar al parc 
aquàtic de Waterworld situat a Lloret de Mar. La 
segona setmana vam anar a la casa de colònies Can 
Putxet (Sant Celoni) on vam fer Paint ball, circuit 
d’humor groc i parc d’aventures, entre d’altres. A 
la tercera vam fer una excursió a la platja. Durant 
la 4a setmana, a la font del Marge, al passeig del 
Roure, al parc de l’Ermita i al pati de l’escola, per 
cloure al parc d’atraccions del Tibidabo.

Durant les cinc setmanes, cada dimecres vam 
gaudir de la festa de l’escuma al camp municipal 

de futbol i, dos dies per setmana, de la piscina.

El casal ha ofert serveis d’acollida i menjador per cobrir les necessitats de les famílies.

Enguany, el nostre casal ha 
estat revisat per la Secre-
taria General de Joventut, 
revisió que ha obtingut una 
qualificació molt positiva, 
la qual ha comprovat pre-
sencialment que es com-
plia la normativa del Decret 
267/2016, que regula les 
activitats de temps lliure.

Aprofitem per agrair a les 
famílies, la confiança que 
heu mostrat en el nostre 
projecte d’estiu.

Educació



Festa X la Solidaritat 2017

El dissabte 28 d’octubre es va celebrar, per sisè any consecutiu, la Festa X la Solidaritat, una 
activitat propiciada per les regidories de Cooperació i Solidaritat i la de Joventut, juntament amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i la participació d’entitats i col·lectius municipals. Es va 
fer a la plaça Cervantes i a l’espai del Punt Jove amb un seguit d’actes de caràcter participatiu, 
educatiu, cultural, solidari i lúdic.

La Festa va començar a les 11 del matí amb el Misteri del 
Temps a càrrec del Banc del Temps la Palma, entitat de gran 
pes ja en el nostre municipi i que enguany celebrava el seu 
cinquè aniversari. Seguidament vam gaudir d’una mostra de 
teatre fòrum, “Jo no soc, però...”, a càrrec de la Xixa Teatre 
que per mitjà d’una presentació reivindicativa i directa va trac-
tar temes com els rumors, els prejudicis i la diversitat cultural. 
En acabar, es van atorgar els premis del Concurs de microre-
lats solidaris sota el lema de Stop Bulling.

Es va fer com sempre el dinar popular i, en-
guany, compartíem taula més de cent per-
sones degustant l’arròs del Tasti-ho. Tota la 
recaptació del dinar, provinent de les aporta-
cions voluntàries, 252 €, es va repartir entre 
l’ONG Himaya i el Fons Català de Cooperació 
per a accions de suport als refugiats.

La tarda va començar amb una xerrada de sobretaula a càrrec de 
l’Angie Carabassa, amb el tema: “s’acaba el termini d’acollida, 
però la vida continua”. Els nois i noies de la Casa Urbana ens 
van mostrar el seu gran art pel ball i ens van oferir una actuació 
de dansa centrada en el bullying. Vam poder gaudir d’una mos-
tra de ball de bastons a càrrec de la Gralla i d’un taller de xapes 
solidàries dinamitzat per la Trampolina.

També hi va haver un Taller de cuina de tapes i platets del comerç just a càrrec de la fundació 
Tercer Món, que de manera agradable i popular dona a conèixer la varietat i qualitat dels productes 
del comerç just.  

Com a cloenda, la formació Cia. La 4a paret va fer un concert en directe de versions molt ben tro-
bades i de temes molt populars. 

Durant tot el dia es va respirar un am-
bient molt participatiu i dinàmic que va 
fer que la diada fos distreta i entranya-
ble, amb la solidaritat ben present entre 
tots els participants i assistents.
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Joventut

Setmana jove 2017

Del 25 de març a l’1 de maig es va celebrar la 6a edició a la Palma de la Setmana Jove, una pro-
posta propiciada per la Regidoria de Joventut, juntament amb la participació i suport d’algunes 
entitats municipals, la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta proposta va ser el resultat de la voluntat de l’Ajuntament per promoure la 
participació juvenil des d’un vessant solidari, lúdic, cultural i educatiu.

La Setmana Jove va començar dissabte 25 de març amb la segona edició del 
projecte “Nit jove, enganxa’t a l’esport”, una proposta de gran acceptació entre 
els joves que consisteix en tornejos paral·lels de diferents esports en horari 
nocturn per tal de promoure hàbits saludables i presentar alternatives per als 
joves en aquestes franges horàries.

Els dies següents es van desenvolupar diferents activitats en àmbits com el 
taller “M’agrado tal com soc?”, dins l’àmbit de la salut i, concretament, amb 
relació a la imatge i l’autoestima; els tornejos de FIFA i Mario Kart, dins l’àmbit 
de la participació i l’oci; el tastet acústic a càrrec de SAAM, en l’àmbit de la 
cultura i la creació musical; el taller “Fem la manta solidària de suport als re-
fugiats”, dins l’àmbit de la cooperació i la solidaritat; i el taller “Si jo puc amb 
el mòbil, tu també”, dins l’àmbit de la participació intergeneracional, i que va 
comptar amb el Consell d’Infants i el Casal de la Gent Gran.

El dijous 30 de març es va fer la Tarda de pintura al carrer al Parc de la Farigola amb la gent del 
col·lectiu ASAC (L’Art Surt al Carrer de la Palma) i que va estar suggerit pel Punt Jove, perquè 
aquest col·lectiu està treballant molt pel poble a nivell creatiu i artístic. Els nois i noies van gaudir 
pintant la porteria de futbol amb diferents colors i tècniques, una idea que va sorgir de les comis-
sions del Consell d’Infants de la Palma.

La Setmana Jove es va acabar amb el concert jove-Edició RAP a càrrec 
de l’AJLP, que va tenir lloc al teatre de l’Aliança, i on es va celebrar una 
“Batalla de gallos” i actuacions d’artistes convidats, amb molt bona aco-
llida entre els assistents.

Punt d’informació a l’IES Can Margarit

El 29 de setembre de 2016 es va iniciar el projecte PIDCES a l’IES Can Margarit –institut de Corbera de 
referència per als adolescents i joves de la Palma de Cervelló–  a càrrec del Punt Jove la Palma.

Els PIDCES, Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària, són uns espais 
d’atenció presencial estable a l’institut que posen a l’abast dels joves recursos informatius d’interès, 
accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el mateix centre com en el seu 
entorn més pròxim. L’atenció presencial es concreta cada dimarts durant l’hora del pati.

Aquest projecte està encarat a potenciar la participació juvenil i a fer arribar als joves tota la informació i 
els recursos juvenils que es poden obtenir en l’àmbit municipal i en l’extra municipal.

El projecte s’ha concretat després de força temps d’anar-hi al darrere, i per a les polítiques de joventut 
del nostre municipi representa un gran avanç, ja que la Palma no disposa d’IES propi i aquesta acció ens 
permet estar molt més pròxims a una part de la població jove per la qual treballem. Ens permet fer més 
visible el Punt Jove, detectar necessitats, informar dels recursos de què disposa el Punt Jove i el projecte 
Tardes Joves al Punt, així com també fer difusió d’activitats i esdeveniments programats i dirigits a ells.

L’acció, contemplada al Pla Local de Joventut 2015-2018 i desplegada amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, ens ha permès arribar a més joves, a cobrir més necessitats de la població jove i a conèixer 
idees i propostes d’activitats, tallers, concursos i altres propostes que els agradaria que es portessin a ter-
me des de Joventut a l’hora de programar la Setmana Jove, la Festa X la Solidaritat o altres programacions. 



Concurs de fotografia jove “La foto de l’estiu”

Aquest 2017 s’ha celebrat la 7a edició d’aquest concurs de fotografia jove promogut pel Punt Jove la 
Palma, amb èxit i participació.

És un concurs on el component creatiu i espontani tenen un valor important. La finalitat és que els 
joves puguin presentar fotografies de les experiències de l’estiu: vivències, moments, indrets idíl·lics, 
persones, etc.

En aquesta edició s’ha tingut en compte, a l’hora de fer les valoracions els membres del jurat, de 
promoure uns valors concrets que quedaven recollits en les bases. Aquests valors eren la participació, 
la solidaritat, la inclusió, l’amistat, els hàbits saludables i el respecte pel medi ambient. A més a més, 
també es valorava l’originalitat i la qualitat tècnica.

Cada any tenim una mostra molt variada de fotografies, enguany se n’han rebut un total de tretze.

Se segueix mantenint el concurs via Facebook, iniciat l’any 2014. Les fotografies s’havien de penjar 
en el mur del Punt jove i estar exposades al públic fins a l’entrega de premis.

Per aquest motiu es van establir dos premis de 75 euros cadascun.

El premi a la foto més votada va ser per a la Cristina Moreno amb la 
fotografia Gaudint del jardí a l’estiu. El premi del jurat se’l va endur el 
Ricard Andrés amb la fotografia Nits úniques.

Les fotografies es poden veure a l’exposició del Punt Jove fins a final 
d’any i al mur del Facebook del Punt Jove la Palma-Assessoria Jove.

Des del Punt Jove continua-
rem apostant per aquest 
concurs que tan bona aco-
llida té entre els joves, bo i 
esperant que la participació 
i l’originalitat sempre hi tin-
guin cabuda.

Joventut

Bus nocturn
Ha transcorregut gairebé un any des que el 18 de febrer de 2017 es va inaugurar la línia 
del BUS NIT complementant els horaris d’Autocorb amb dues anades a Barcelona sortint 
de Corbera a les 23.10 h i a la 1.15 h,  i dues tornades sortint de Barcelona a les 0.12 h 
i a les 2.10 h.

Des que es va posar en marxa el servei fins al dia 15 d’octubre, l’estadística ens diu que hi 
ha hagut una mitjana d’utilització de 63 viatgers per nit, entre les dues anades i les dues 
tornades. Això vol dir que, durant un any, el poden haver utilitzat al voltant d’uns 3.300 
passatgers.

Valorem la bona acceptació d’aquest servei que oferim conjuntament amb l’Ajuntament de 
Corbera i continuarem treballant per consolidar-lo.
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Administració electrònica i xarxes socials

El consorci d’administració oberta de la Generalitat de Ca-
talunya està impulsant des de fa ja temps la implantació de 
l’administració electrònica a tots els nivells per donar compli-
ment a la nova llei 39/2015 de procediment administratiu elec-
trònic.

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Palma ja disposa del por-
tal e-tram on els ciutadans es poden relacionar electrònicament 
amb l’Ajuntament 24 hores, 365 dies l’any, des de qualsevol 
lloc i sense desplaçaments. És ben fàcil. Hi ha diferents mane-
res d’accedir-hi:

w Via dni-electrònic: (àmbit d’aplicació: totes les administra- 
cions públiques) 
w Via certificat digital: (àmbit d’aplicació: totes les administracions públiques)
w I via idcat-mòbil (àmbit d’aplicació: administracions locals i autonòmiques)

La seu electrònica permet tramitar, en un moment, des d’una sol·licitud genèrica fins a demanar un 
volant de padró. Només cal registrar-se i tot seguit ja s’hi pot accedir.
.....................................................................................................................................................

D’altra banda, si voleu estar ben informats de les notícies, les novetats 
i les activitats relacionades amb el municipi, subscriviu-vos al butlle-
tí municipal i rebreu puntualment tot allò que passa a casa nostra. 
Cliqueu a l’enllaç “Subscripció” de la pàgina web de l’Ajuntament.

....................................................................................................

Una altra manera d’accedir a les informacions, notícies, activitats i programació d’actes de l’Ajuntament 
és mitjançant el Facebook. Només heu de clicar “M’agrada” 
a la pàgina de l’Ajuntament. També és una manera fàcil de 
dir-hi la vostra.

Enllaç: https://www.facebook.com/ajlapalma/

I al Twitter de l’Ajuntament clicant a “Seguir”.

Enllaç: https://twitter.com/ajlapalma

Noves tenologies

Cursos d‘alfabetització mediàtica

Enguany s’han programat diferents cursos a l’espai del Punt TIC de l’Aula d’Autoformació ubicada 
a l’Aula Pasqual Ollé.

Dins l’àmbit de la formació es va portar a terme el curs d’alfabetització mediàtica mitjançant la 
metodologia FACEPA. Es tracta d’un curs per a grups de persones adultes de 16 hores de dura-
da, organitzat en 10 sessions d’una hora i mitja cadascuna. Aquest curs està subvencionat per 
l’Ajuntament de la Palma. Un dels seus principals objectius és donar eines per aprendre a moure’s 
per Internet per un mateix i, al mateix temps, interpretar la informació de manera crítica per tal 
d’arribar a ser gestors de la informació i no simples receptors.

Les persones participants són persones adultes que es tro-
ben en processos d’aprenentatge inicial. La majoria no han 
entrat mai a Internet, però tenen coneixements d’altres ti-
pus, per això són les persones participants les que trien els 
temes centrals de les sessions. El curs ha comptat amb una 
elevada participació i una molt bona valoració per part de 
l’alumnat.



LaVeu - 14

Projecte del nou Centre d’Atenció Primària 

En el darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament del passat mes de novembre es va aprovar l’acte de ces-
sió definitiva de la parcel·la corresponent al parc de la Farigola al Servei Català de la Salut (CatSa-
lut). Aquesta era la condició prèvia indispensable perquè el CatSalut pogués iniciar el procés de 
licitació de la redacció del projecte executiu del nou CAP en aquest punt. 

Una vegada que el projec-
te executiu estigui redactat, 
CatSalut iniciarà el procés 
de licitació de l’execució de 
l’obra. Es calcula que, en 
un termini de 3 anys, esti-
gui executat completament.

Les característiques del 
nou CAP, segons les indi-
cacions del projecte bàsic 
ja encarregat i redactat per 
l’Ajuntament de la Palma, són les següents:

w Es tracta d’un edifici semisoterrat a sota del parc de la Farigola amb façana i accés al carrer 
Sant Josep.
w La superfície que ocuparà serà de 350 m2.
w Es prioritza la ubicació en façana dels consultoris i la sala de cures, per tenir llum i ventilació 

naturals.
w A la coberta de l’edifici es preveu mantenir l’ús de parc públic, amb enjardinament inclòs.

Salut

Reforma del Centre d’Atenció Primària

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’ha dirigit la reforma parcial del Centre d’Atenció Pri-
mària del municipi. La reforma ha incidit especialment en les millores següents:

w Reforma de l’accés i del vestíbul de la instal·lació, amb la remodelació de la sala d’espera i la 
creació d’un espai tancat, amb mampares de vidre, que inclogui la recepció del CAP en unes 
condicions acceptables de privacitat.
w Augment de l’aïllament acústic entre les diferents consultes, per tal d’augmentar el grau de 

confort i confidencialitat per als seus usuaris.
w Substitució de part del sistema de climatització per obsolescència.
w Creació d’un nou lavabo, adaptat a persones amb mobilitat reduïda, amb canviador per a na-

dons inclòs.
w Substitució de les fusteries de les finestres dels dos lavabos del centre.
w Sectorització dels passadissos laterals amb portes.
w Pintat i neteja de totes les estances del CAP i del pati interior de llums.

L’import de les obres de reforma ha estat de 58.700 € iva inclòs i està subvencionat íntegrament 
per la iniciativa econòmica de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona.
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Catàleg de camins municipals

Durant l’any 2017 es va aprovar el document Ca-
tàleg de camins municipals de la Palma de Cer-
velló.

L’objecte d’aquest document és recollir, ordenar 
i processar les dades obtingudes durant el treball 
de camp. Aquestes dades s’han organitzat en una 
base de dades amb la qual s’ha elaborat una fitxa 
per a un total de vint-i-un camins.

Per a tots els camins catalogats es defineixen 
els trets fonamentals, les característiques mor-
fològiques, els seus elements constitutius, etc. 
D’aquesta manera se’n pot determinar el recorre-
gut, la situació i l’estat actual.

La definició dels camins a inventariar la farà 
l’Ajuntament a partir de les directrius indicades 
pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i pels tèc-
nics de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actua-
ció en Infraestructures de la Diputació de Barce-
lona.

Per dur a terme aquest catàleg es va definir un 
pla de treball que es dividia en una primera fase 
de treball de camp i recollida de dades, i una 
segona fase de compilació i organització de les 
dades obtingudes, digitalització dels camins, in-
troducció de dades i processament, i posterior-
ment elaboració de les fitxes de cada amb la seva 
descripció i característiques principals.

Aquest projecte s’ha dut a terme gràcies a una 
subvenció específica del Catàleg de Serveis de la 
Diputació de Barcelona.

Patrimoni

Catàleg de masies i cases rurals

L’AMB ha redactat el Pla especial de masies, ca-
ses rurals i altres edificacions en sòl no urbanit-
zable per encàrrec de l’Ajuntament de la Palma.

Aquest pla és l’instrument de planejament deri-
vat que, de conformitat amb el que disposa la le-
gislació urbanística, inventaria les construccions 
en sòl no urbanitzable de la Palma, identifica 
les masies, cases rurals i altres edificacions sus-
ceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i esta-
bleix les condicions reguladores d’edificació i ús, 
a partir de raons arquitectòniques, històriques, 
paisatgístiques, ambientals o socials. 

Contempla la necessitat de poder rehabilitar, pre-
servar i/o recuperar les edificacions en desús per 
corregir-ne el possible impacte ambiental o pai-
satgístic d’acord amb la legislació vigent.
S’han fixat els següents objectius concrets:
 a) Identificar les masies i cases rurals suscepti-
bles de ser reconstruïdes o rehabilitades per raons 
arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials.
 b) Identificar altres edificacions en sòl no urba-
nitzable anteriors a l’entrada en vigor del primer 
planejament urbanístic general de la Palma de Cer-
velló, que es considera que cal preservar per raons 
arquitectòniques o històriques.
 c) Identificar les construccions rurals en desús 
que es poden rehabilitar, per corregir-ne l’impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu.
 d) Regular els usos admesos i determinar-ne els 
que es consideren més adequats.
 e) Regular les possibles intervencions en 
l’edificació i el seu entorn immediat.



Som de la Palma, no de La Palma

En català hi ha un gran nombre de noms de lloc (també anomenats topònims) que s’escriuen amb 
l’article definit (el, la, l’, els o les) al davant com, per exemple, la Palma de Cervelló, el Papiol o el 
Prat de Llobregat. Un error força habitual és escriure aquest article definit en majúscula perquè, 
pel fet de considerar-lo part integrant del nom (i, de fet, ho és), li volem atorgar una de les funcions 
que caracteritza les majúscules: la funció distintiva. Dit d’una altra manera: volem que el nom 
propi del nostre municipi tingui la importància que es mereix, i atorguem aquesta funció distintiva 
també a la majúscula de l’article. Doncs no!

Per recomanació de l’Institut d’Estudis Catalans, l’article definit que precedeix el nom propi dels 
topònims catalans que en porten s’escriu en lletra minúscula. Per què? Per raons eminentment 
pràctiques, atès que així es pot fer la contracció, quan escau, amb les preposicions a, de i per. 
D’aquesta manera, l’article que acompanya els topònims segueix les regles generals d’apostrofació 
i de contracció. Exemples: Vaig anar al Papiol. Primer passaré pel Prat de Llobregat i després pels 
Brucs. Sóc del Pont de Suert. Treballo a l’Hospitalet de Llobregat. Cal tenir en compte que qualse-
vol altre criteri hauria provocat un cert desgavell lingüístic en l’ús de l’article davant dels topònims.

Ara bé, quan el topònim sigui en posició inicial o després de punt, caldrà escriure’n l’article amb 
majúscula; per exemple:

La Palma de Cervelló és un municipi del Baix Llobregat.
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Normalització lingüística

Esports

Actuacions de millora 
al Poliesportiu Municipal 

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’han 
dirigit diferents actuacions de manteniment al 
poliesportiu municipal, per tal d’optimitzar la 
seva funcionalitat i seguretat d’ús. Els treballs 
han incidit especialment en les millores se-
güents:

w Desviament de part de la xarxa de saneja-
ment de les aigües pluvials de la coberta, 
per tal d’evitar episodis d’inundacions  
dels vestidors del soterrani, en cas de plu-
ges intenses.

w Treballs d’impermeabilització a la coberta  
plana de l’edifici.

w Execució d’un nou paviment de formigó re-
molinat en el passadís d’accés als vestidors  
de la piscina.

L’import d’aquestes obres de manteniment 
ha estat de 2.500 € iva inclòs i està subven-
cionat íntegrament per la iniciativa econòmi-
ca del Programa Complementari de Suport a 
la inversió local de la Diputació de Barcelo-
na.

Col·locació de desfibril·ladors

Aquest any 2017 s’ha col·locat un desfibril·lador 
fix al Poliesportiu Municipal i tot el personal 
de la instal·lació ha fet la formació necessària 
perquè totes les hores que el poliesportiu està 
obert quedin cobertes.

D’altra banda, aquest any s’ha aconseguit fi-
nançament per a dos desfibril·ladors més, que 
en poques setmanes ja estaran col·locats.
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Gent Gran

Gent gran de la Palma, gent activa i motivada

Sovint tenim tendència a mirar-nos la vellesa com una etapa de la vida on cal aturar-se i descansar 
després d’estar tota la vida treballant. És cert que l’energia i la força vital prenen un to més baix, i 
que cal adaptar-se. Però les ganes de viure i de continuar aprenent segueixen intactes.  És aquesta 
mirada la que des de l’Ajuntament volem oferir a la gent gran de la Palma, amb activitats i recursos 
per viure un envelliment actiu i ple de vida.  Per això, aquest any hem iniciat diferents activitats 
al Casal de la Gent Gran.

Un Taller de la memòria on es treballen tècni-
ques, recursos i estratègies que afavoreixin des-
envolupar, estimular i millorar les competències 
cognitives relacionades amb la memòria. Hi han 
participat més de 45 persones. 

Un Taller de moviment vital on, per mitjà del mo-
viment i la música, es flexibilitza, sensibilitza i 
estimula el cos, i s’aprèn a relaxar-se i a fer, de la 
respiració, consciència. Es fa cada dilluns de 10 a 11 h del matí al Casal.

Un Taller de musicoteràpia on es fa servir la música i la veu com un vehicle per expressar-se millor, 
afluixar tensions acumulades i millorar la qualitat de vida. Es realitza el 1r i 3r dimarts de cada 
mes de 10 a 11.30 h al Casal. 

Xerrades d’Interès General, l’últim divendres de mes a les 5 de la tarda al Casal. 

Aquest mes d’octubre es va recuperar la Setmana de la Gent Gran amb un seguit d’activitats que 
van tenir molt bona acollida.

Des del Casal s’ofereixen activitats molt diverses com: informàtica, jocs de taula, bingo, sortides cul-
turals, classes de català, puntes de coixí, patchwork, així com el berenar de la Castanyada i Torronada.

Supressió de barreres arquitectòniques

Per mitjà d’un Pla d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, la Brigada Municipal disposa d’un 
equip de suport de dues persones per un període de cinc mesos que va començar el passat octu-
bre.
Aquest equip de professionals de la construcció (un oficial de 1a i un ajudant) estan treballant en 
diverses actuacions de manteniment del municipi. Es poden destacar les següents:

w Eliminació dels esglaons de la vorera a la cantonada Av. Catalunya – Baixada de Cal Roca.
w Eliminació dels esglaons de la vorera sud d’Avinguda Catalunya, al costat del semàfor de la  

cruïlla amb el carrer Cadí.
w Substitució de panots malmesos en diversos punts del municipi.
w Soterrament de xarxa elèctrica de fanals en diversos punts del municipi.

Via Pública



LaVeu - 18

Nou camí per a vianants i ciclistes entre el nucli urbà de la Palma i la 
urbanització de Can Vidal

Des dels Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha redactat el projecte 
d’un nou camí per a vianants i ciclistes per facilitar la connexió entre el nucli urbà de la Palma i la 
urbanització de Can Vidal. Els treballs han començat a executar-se a finals del mes de novembre i 
es té previsió que s’allarguin fins a l’abril de 2018.

Aquesta obra és molt important per al poble de 
la Palma perquè comunicarà d’una manera sos-
tenible els dos nuclis principals del municipi, i, 
al mateix temps, és un primer pas cap a la con-
nexió de vianants i bicicletes amb la N-340 (vall 
de Cervelló i Vallirana). Posteriorment, també 
contribuirà a la connexió total amb la resta de 
la comarca pels Quatre Camins i Molins de Rei.

El projecte obre una nova forma de comunicació 
més respectuosa amb el medi ambient i com-
pleix una funció social important, atès que per-

met un encaix territorial de la Palma amb la resta del territori des del punt de vista de la comuni-
cació viària.

L’obra ha estat reclamada contínuament, no només pels veïns de la urbanització de Can Vidal 
(única urbanització del poble), sinó 
pels mateixos veïns de la Palma. 
Quan estigui acabada, convertirà la 
carretera BV-2421 en un espai més 
amable i en un punt de trobada de 
tots els veïns. S’ha de destacar el 
fet que també formarà part del fu-
tur camí escolar que comunicarà 
qualsevol punt del poble amb les 
instal·lacions educatives, tant amb 
les dues escoles bressol de la Pal-
ma com amb l’escola pública El 
Solell.

El projecte consisteix bàsicament en: 

w Franja de 0,50 m per incorporar els elements de protecció de carreteres (bionda) i els ele-
ments de senyalització. El projecte aprofita aquesta franja per donar-li caràcter de via verda, 
tot i no ser drenant, per crear un marge més integrat amb l’entorn.

w Camí de vianants pavimentat de formigó in situ, de 2 m de pas lliure mínim, incorporant jun-
tes transversals amb un ritme de separació variable entre 1,50 i 3 m.

w Cuneta lateral amb el mateix tractament (formigó in situ) que el camí, d’amplada 0,60 m on 
s’incorporen els elements de drenatge.

w La franja de 0,50 m de via verda que separarà la carretera existent i el nou camí, es delimitarà 
amb una línia de bordons prefabricats de formigó per la banda de la carretera i el mateix camí 
de formigó. Es disposaran, en aquesta franja, peces prefabricades de formigó deixant entre 
elles una junta horitzontal de 3-4 cm que permeti que hi creixi vegetació. En els creuaments 
de pas de vehicles, aquesta franja de via verda de 0,50 m es pavimentarà amb formigó, igual 
que la resta del camí.

Urbanisme
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Urbanisme

w Tractament dels talussos adjacents, considerant primordial reduir al màxim l’afectació 
d’aquests.

w La instal·lació d’enllumenat s’ha resolt amb lluminàries encastables de terra de tecnologia 
Led.

w El procés de construcció del vial s’ha pensat de forma que generi les mínimes afectacions 
al trànsit de la BV-2421, amb episodis de treball nocturn inclosos per tal d’assolir aquest 
objectiu.

Tant la redacció del projecte com la licitació, l’adjudicació i la direcció de l’obra van a càrrec dels 
Serveis Tècnics de la pròpia AMB, la qual ha portat íntegrament tot el procés administratiu i amb 
qui sempre hi ha hagut una comunicació fluida i permanent. 

L’import d’aquestes obres ha estat de 380.000 € iva inclòs i està subvencionat en la major part 
per l’AMB i també per la Diputació de Barcelona.

Aquesta actuació pot ocasionar algunes molèsties a la circulació, tot i que s’intentarà que 
siguin les mínimes.

Hi haurà un breu període que, per necessitats de l’actuació, s’haurà d’habilitar un sol carril 
amb pas alternatiu.

D’aquest període n’informarem prèviament i públicament per tal de donar opció a utilitzar 
altres vies alternatives.

Preguem que disculpeu les molèsties que aquesta actuació us pugui ocasionar. 
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Actuacions de millora en els parcs

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’han dirigit diferents actuacions de manteniment 
en diversos punts dels parcs municipals, per tal d’optimitzar-ne la funcionalitat i seguretat 
d’ús. 

Els treballs han incidit especialment en les millores següents:

w Col·locació d’una xarxa perimetral de corda a la pista de patinatge del parc de Santa Rita 
per tal de fer-ne compatible l’ús amb el joc de minifutbol. Es va marcar una porteria a 
cada banda de la pista i s’ha col·locat una xarxa de tipus “tou” per tal d’evitar sorolls 
innecessaris als veïns que viuen a prop de la pista.

w Col·locació d’una xarxa de 4 m d’altura a la part de darrere de la cistella situada al parc 
de la Farigola, per tal d’evitar que les pilotes caiguin al carrer de Sant Josep, evitant així 
situacions de perill entre conductors i vianants.

w Col·locació d’una tanca rígida de 50 m de longitud a l’entorn de la font de Santa Rita, per 
tal de  dissuadir el pas cap a la llera del torrent de Santa Rita, situat just al costat de la 
font. S’ha senyalitzat la prohibició estricta del pas a qualsevol persona en diversos punts 
de la tanca, per motius de seguretat.

La raó del traçat d’aquesta tanca ha vingut determinada per l’augment de la capacitat d’absorció 
d’aigües pluvials del gran embornal de captació de les aigües pluvials del torrent en cas de 
pluges torrencials. D’aquesta manera s’eviten els embassaments que es donaven aigües avall 
del torrent, a l’altura de la plaça Puigmajor.

 

L’import d’aquestes 
obres de manteni-
ment ha estat de 
19.900 € iva inclòs, 
i han estat subven-
cionades íntegra-
ment per la iniciativa 
econòmica del Pro-
grama Complemen-
tari de Suport a la 
inversió local de la 
Diputació de Barce-
lona.

Via pública
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Redacció del pla de mobilitat urbana sostenible a la Palma

Al mes de febrer d’enguany s’ha enllestit la redacció del Pla de Mobilitat urbana sostenible del 
municipi a càrrec de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que ha sub-
vencionat íntegrament i encarregat la seva execució a una enginyeria especialitzada.

Els objectius del pla han estat els següents:

w Dotar el municipi d’un model de 
creixement propi que permeti orde-
nar el municipi segons criteris de 
contigüitat, conservació de la tipo-
logia edificatòria i coherència de la 
seva identitat social, tot excloent 
els poblaments difusos i les discon-
tinuïtats a la trama.

w Dotar la Palma de Cervelló d’un ni-
vell d’equipaments i serveis ade-
quat a la població i a les seves de-
mandes.

w Reforçar i millorar la xarxa viària bà-
sica.

w Creació i/o consolidació de les estructures necessàries per relligar o delimitar els diferents 
teixits urbans i dotar al municipi de noves àrees de sòl per a habitatge, equipaments, serveis, 
espais lliures i sistemes locals i generals d’acord amb les previsions demogràfiques consen-
suades.
w Millorar la mobilitat interna, accentuant el paper de via urbana de l’avinguda Catalunya, amb 

una naturalesa principalment comercial, d’alta qualitat urbanística, amb un estudi acurat 
dels usos i de la urbanització del carrer.

Mobilitat

Reforma de les instal·lacions de la Policia Local i del Jutjat de Pau

Durant el mes de desembre de 2017, des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament es dirigiran les obres 
per reformar les oficines de la Policia Local i el Jutjat de Pau situats dins de l’edifici de l’Ajuntament. 
Els treballs incidiran especialment en les millores següents:

w Creació de nous despatxos per poder atendre amb major fluïdesa els usuaris del municipi, aug-
mentant així la superfície total de les oficines.

w Millora del vestidor dels treballadors de la Policia Local.
w Homologació de les instal·lacions de custòdia de les armes reglamentàries.
w Augment de l’aïllament acústic entre els diferents espais, per tal d’augmentar el grau de confort 

i confidencialitat per als usuaris.
w Nou despatx per al Jutjat de Pau.
w Reforma de l’espai de menjador per als treballadors de l’Ajuntament.
w Recol·locació de part del sistema de climatització per optimitzar-ne l’ús.
w Substitució de totes les lluminàries per fluorescents leds per tal d’augmentar el grau d’eficiència 

energètica dels espais.

L’import d’aquestes obres de reforma serà de 7.300 € iva inclòs i està subvencionat per la iniciativa 
econòmica del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació de Barcelona amb un 10% d’aportació per 
part de l’Ajuntament.

Governació



Campanyes de trànsit i proximitat durant els mesos de desembre i gener

Durant aquests dos mesos es produeix un augment de desplaçaments 
de vehicles a causa de trobades i celebracions. Per aquesta raó, se-
guint les pautes marcades pel Servei Català de Trànsit (SCT), la Po-
licia Local de la Palma de Cervelló incrementa els controls de pas, 
d’alcoholèmia i drogo test, conjuntament amb altres cossos policials. 
Cal recordar que aquest any es va signar un conveni per part del SCT 
i l’Ajuntament, en matèria de col·laboració per tal de donar suport de 

tramitació i laboratori de les proves efectuades.

El nombre d’accidents que s’han produït des de l’1 de gener fins al 15 de desembre ha estat de 81, 
s’han efectuat dues proves positives de drogo test, i s’han produït 27 alcoholèmies positives.

Durant el mes de desembre, tal com s’ha fet els darrers anys, es realitza la campanya “Grèvol”, que 
consta de patrulles conjuntes de Policies Locals i Mossos d’Esquadra, s’intensifica el patrullatge de 
proximitat i s’informa els comerciants dels punts febles detectats, en atenció a l’augment de transac-
cions econòmiques que es produeixen durant aquests dies.

Governació

LaVeu - 22

Obres i serveis
Nova deixalleria a la Palma

A principis del mes de desembre d’enguany, l’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a 
l’Ajuntament una subvenció valorada en 107.000 € per a la redacció del projecte i execució de 
l’obra d’una nova planta de deixalleria per al tractament dels residus municipals del municipi.

L’Ajuntament de la Palma disposa d’un espai a l’avinguda Catalunya, núm. 138, apte per a un 
espai de deixalleria, en una esplanada junt 
al magatzem actual de la Brigada Municipal 
d’obres de l’Ajuntament.

La motivació de la sol·licitud de la subven-
ció neix de la necessitat de donar servei a la 
població del municipi amb una deixalleria 
tipus bàsica que reuneixi les mínimes condi-
cions normatives de compliment d’aquests 
tipus d’espais i proporcioni una major oferta 
de contenidors per reciclar.

Aquesta instal·lació, amb una superfície 
aproximada de 450 m2,  es dissenyarà en 
una sola cota i està composada pels ele-
ments essencials organitzats al voltant 
d’una esplanada on hi ha els contenidors 
col·locats (amb una capacitat de 9 m3), un 
espai cobert per emmagatzemar volumino-
sos amb la possibilitat de fer-ne el desba-
llestament, i un espai tancat i ventilat per 
a l’emmagatzematge de residus especials, 
així com una petita caseta de recepció i ofi-
cines. 



1r FiraCava i 2a Fira de la Cervesa Artesana

La Palma és un poble dinàmic i amb iniciatives que demostren aquest esperit emprenedor. Des de 
l’àrea de promoció econòmica s’ha estat treballant per afavorir, donar suport i treballar conjuntament 
en la creació i consolidació de noves activitats que han ajudat a projectar la imatge de la Palma, 
ens ofereixen espais de trobada entre els nostres veïns i de l’entorn i reverteixen en el nostre comerç 
local.

Enguany s’ha celebrat la primera edició del FiraCava, amb un gran 
èxit de participació i on s’ha fet també un merescut homenatge al 
nostre passat arrelat a la vinya.

S’ha consolidat també la Fira de la Cervesa Artesana doblant el 
nombre de participants de la primera edició.

Des d’aquí volem agrair també tot el treball, l’esforç i la il·lusió de 
les persones i entitats que ho han fet possible.
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Hisenda

Ordenances fiscals per al 2018

Els impostos, les taxes i els preus públics conformen una gran part (quasi el 60%) dels ingressos 
municipals. Aquesta fiscalitat local és el principal instrument que tenim els ajuntaments per ga-
rantir polítiques per a la millora del benestar, la qualitat de vida i els drets dels ciutadans.

Cal tenir en compte que, en els últims anys, les aportacions de l’estat i de la Generalitat s’han 
reduït d’una forma important, i que fa anys i continuadament es demana des de les associacions 
municipalistes un nou sistema de finançament local, és a dir, una nova fórmula de redistribució 
dels ingressos, que venen de les administracions superiors. També cal tenir en compte l’IPC anual 
(l’increment del cost de la vida), que en cas de Catalunya és d’un 2 % i el de la resta d’Espanya, 
d’un 1,5 %.

Amb la voluntat de potenciar l’ús dels equipaments municipals, cal destacar que la recaptació en 
taxes i preus públics (aquests preus mai poden ser superiors al cost del servei) són de les més bai-
xes de l’entorn i això fa que part d’aquests serveis siguin subvencionats amb la resta d’impostos. 

Un dels objectius principals de l’equip de govern és el de reduir les desigualtats també amb relació 
als impostos. Amb aquest objectiu, en els darrers anys hem establert un règim de bonificacions i 
exempcions en atenció a les capacitats econòmiques dels ciutadans per rediïr les càrregues fiscals 
a les persones o col·lectius més vulnerables.

Amb aquests objectius exposats, i amb la voluntat també d’afavorir la reactivació econòmica del 
municipi i de seguir treballant en les polítiques mediambientals, els canvis que es proposen per al 
proper exercici 2018 són els següents:

w Rebaixar el tipus d’IBI (impost sobre béns immobles) del 82 al 80 %
w Reduir el tipus de la IVTNU (impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana) del 29 al 28
w Incrementar el tipus de l’IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) de l’1,70 a l’1’80
w Incrementar el coeficient de l’IAE (impost sobre activitats empresarials) de l’1,80 al 2,00 
w Bonificació de fins a 400,00 euros per a la LLICÈNCIA D’ACTIVITATS. Taxa de control 
d’activitats i instal·lacions
w Reduir de la taxa d’escombraries uns 7,50 euros per habitatge
w Incrementar de 90 a 100 € la taxa d’expedició de documents, principalment informes policials 
sol·licitats per les companyies asseguradores.

Promoció econòmica
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20 anys de La Gralla!
Els anys passen per a tots. També per a l’entitat 
cultural de la Palma que aglutina les colles de 
bastoners, geganters, grallers, sardanistes i la 
Quitxalla que el passat mes de juny va celebrar 
els vint anys de vida.

Des de la seva fundació el 1998 La Gralla s’ha 
caracteritzat per ser una entitat vertebradora. En 
aquests vint anys ha integrat noves seccions que 
han esdevingut una bonica fórmula per mantenir 
vives algunes tradicions folklòriques típicament 
catalanes al nostre poble.

La festa d’aniversari va tenir lloc el passat 3 de 
juny, aprofitant la Trobada Gegantera d’enguany, 
i va comptar amb la participació de cinc colles 
geganteres, amb l’Esbart de Molins, que va inau- 
gurar la festa amb una mostra dels seus balls, i 
amb la cobla sardanista Roses que va actuar a 
tall de cloenda.

Aprofitem aquest mitjà per agrair 
la col·laboració de tothom qui, 
desinteressadament i en nom de la 
convivència i la cultura catalana, 
hi va participar i va contribuir al 
bon desenvolupament de la festa.

Moltes felicitats a cadascun dels 
integrants de La Gralla perquè el seu aniversari 
és cosa de tots!  

La veu de les entitats

Club Vòlei la Palma

I, sense adonar-nos-en, ja som a la tercera tem-
porada del Club Vòlei la Palma. 

Vam començar amb la il·lusió d’iniciar un esport 
minoritari al poble perquè les noies de la Pal-
ma tornessin a tenir capacitat dins del món de 
l’esport. 

Després de dos anys i mig de feina hem acon-
seguit tenir un creixement continu. Ja som més 
d’una vuitantena de socis esportistes en sis 
equips de competició i dos més de recreatius. Des 
de les alevines als màsters. Jugadores i jugadors 

des dels 11 fins a 
més de 60 anys.

Estem segurs que 
aquesta tempo-
rada 2017-2018 
serà plena d’èxits. 

UE la Palma. Temporada 2017/18
La UE la Palma inicia una nova temporada amb 
més de cent jugadors en les diferents catego-
ries en què competeix. Quan tan sols queden 
dos anys perquè el club celebri el seu cente-
nari (setembre de 2019), el futbol base de la 
UE la Palma encara l’any amb l’esperança que, 
quan acabi la temporada, s’hagin aconseguit 
els objectius marcats, que no són altres que la 
formació dels nostres jugadors, tant esportiva-
ment com socialment i humana.

Seran un total de vint monitors, tots amb el 
títol oficial de la Federació Catalana de Fut-
bol, els qui s’encarregaran d’entrenar, formar 
i coordinar tots els equips. Les categories en 
què la Unió Esportiva la Palma està competint 
són: Promeses, Prebenjamí, Benjamí (A i B), 
Aleví, Infantil, Amateur i Veterans.

Tots ells estan enquadrats dins de diferents 
grups de la FCF, amb l’excepció de la categoria 
Promeses els jugadors de la qual, a causa de 
la curta edat i del fet que s’estan iniciant en el 
futbol, ho faran a les competicions organitza-
des pel Consell Escolar.

Des de la Junta Directiva de la Unió Esportiva 
la Palma confiem que aquesta sigui una tem-
porada d’èxits, no només a nivell esportiu, sinó 
també a nivell social. Per això, des d’aquestes 
pàgines animem tots els nens i pares que vin-
guin a practicar futbol en un ambient cordial i 
social on preval, per damunt de tot, la formació 
dels nostres jugadors i no tant els triomfs.

Igualment, us recordem que el proper 22 de 
desembre, el Pare Noel acudirà a l’Aliança per 
visitar tots els nostres jugadors i les seves fa-
mílies. Bon Nadal i pròsper 2018.
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ANC

L’1 d’octubre de 2017, a la Palma, vam viure 
una festa de la democràcia. La voluntat dels 
palmarencs i palmarenques va quedar clara-
ment palesa amb uns resultats que no deixen 
marge al dubte, tal com podeu veure en el grà-
fic adjunt i amb una participació del 65,69%, 
la més alta del Baix Llobregat.

Aquesta voluntat democràtica inqüestionable 
ha estat segrestada per forces polítiques mi-
noritàries a Catalunya, dues d’elles sense ni 
tan sols representació en el nostre municipi, i 
l’altre residual.

Emparant-se en una aplicació fraudulenta de 
l’article 155 de la constitució del 1978, han 
eliminat un govern legítim, han tancat el Par-
lament de Catalunya, i han empresonat conse-
llers i líders de la societat civil, forçant el nos-
tre legítim president i part del govern a l’exili.

Escrivim aquestes línies mentre la guàrdia ci-
vil espanyola s’endú les obres del Museu de 
Lleida; obres comprades, pagades, restaurades 
i conservades per la Generalitat de Catalunya. 

Mentre l’article 155 segueix en vigor, aquest 
escrit, fet dies abans de les eleccions, ha de 
servir per recordar-nos que hem estat abocats a 
unes eleccions il·legítimes. Des de l’ANC espe-
rem que el resultat d’aquestes eleccions haurà 
servit per restaurar el nostre president legítim, 
el seu govern i el Parlament.

Tard o d’hora els tribunals consideraran frau-
dulenta l’aplicació que el PP, C’s i PSOE-PSC 
han fet de l’article 155, però el mal, l’espoli i 
la laminació de l’autogovern ja s’han produït.

“Dojang Chois Whang” 
Una temporada plena d’èxits

Un any més, el club de Taekwondo de la Pal-
ma treballa dur per fer arribar a tothom el 
sorprenent món de les arts marcials, i aquest 
treball sempre obté la seva recompensa.

Una part d’aquesta és la participació en com-
peticions esportives on, amb un gran nivell 
i molta dedicació, hem arribat a assolir fites 
molt per damunt del que esperàvem.

Hem aconseguit tres ors, tres plates i tres bron-
zes, a més de trofeus en modalitat d’exhibició, 
i hem participat en campionats de Catalunya, 
de tècnica i combat, campionats open, fora 
de Catalunya (País Valencià), i campionat de 
salt a Llançà.

Els trofeus no són l’objectiu prioritari del club, 
que treballa la superació personal i els valors 
esportius i humans, però sempre són una ale-
gria, un reconeixement en forma de premi. 

FELICITATS, CAMPIONS!

Seguim treballant perquè el taekwondo arribi 
cada vegada més amunt a la Palma de Cerve-
lló.

La veu de les entitats
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Actuacions impulsades per l’ACEP 
Des de l’ACEP estem impulsant una sèrie 
d’actuacions per fomentar l’ocupació de locals 
buits del municipi, els quals creiem que provo-
quen un menor atractiu en el conjunt de la zona 
comercial:

1- S’ha mantingut diverses reunions amb l’Ajun- 
tament per solucionar el deteriorament de 
l’exterior d’alguns locals buits i proposar accions 
per fomentar-ne l’ocupació. Algunes d’aquestes 
actuacions ja s’han dut a terme, com la modifica-
ció de les ordenances municipals del 2018 per 
al trasllat de local amb una bonificació de 400 €.

2- S’ha informat a tots els associats de les sub-
vencions que enguany ha promogut la Generali-
tat de Catalunya per a l’ocupació de locals buits 
i reformes d’establiments amb una antiguitat de 
10 anys. L’ACEP ha tramitat per als seus asso-
ciats tres sol·licituds de subvenció per ocupació 
de locals buits, les quals han estat concedides 
per un import de 3.000 euros.

3- S’han reunit les Immobiliàries del municipi 
per tal de fer un inventari dels locals buits, in-
formar-los de les subvencions indicades i recollir, 
com a part implicada, les seves aportacions.

Estem treballant perquè aquest any vinent es 
puguin col·locar unes banderoles publicitàries 
als fanals de l’Av. Catalunya per promocionar les 
campanyes que fem per incentivar el comerç, 
empreses i restauració del municipi: Campanya 
d’Estiu, Campanya de Nadal, Mostra de Sant Jor-
di, entre d’altres. 

És el nostre objectiu promoure i difondre tant 
l’oferta comercial com la de serveis per aconse-
guir  millorar el teixit comercial i empresarial de 
la Palma.

La veu de les entitats

Societat Aliança Palmarenca
La Societat Aliança Palmarenca va ser fun-
dada l’any 1924 i ha estat sempre fortament 
arrelada a la vida cultural, política i social del 
nostre poble, oferint les seves instal·lacions a 
totes les entitats socials, culturals, esportives 
i polítiques de la Palma, i, sovint, organitzant 
actes a la magnífica sala del teatre, remode-
lada fa poc. Tot i ser una entitat privada, de 
socis, sempre ha estat i vol continuar estant al 
costat de qualsevol iniciativa ciutadana.

Durant aquest any 2017 s’han fet a la sala 
del teatre actes de tota mena:  cinema, òpe-
ra, representacions de teatre, mítings polítics, 
presentació de llibres, tallers, xerrades de tota 
mena, etc.

Com cada any, a principis de novembre s’ha 
celebrat la Diada del Soci. Enguany, el diu-
menge 5 de novembre, com és tradició, s’ha 
ofert un piscolabis a tot els socis de l’entitat. 
S’ha aprofitat la darrera representació de les 
tres que s’han fet de l’obra de teatre Buits, 
de l’escriptor palmarenc Jordi Roig, la prime-
ra vegada que es representava una obra d’un 
autor local.

La  voluntat de l’entitat és continuar sent una 
part important de la vida social i cultural del 
nostre poble en totes les seves facetes.

Comptem amb vosaltres. Podeu comptar amb 
nosaltres.

El 16 i 17 de desembre es van fer dues activi-
tats al teatre de l’Aliança Palmarenca a benefici 
de la Marató de TV3: un concert ball i la tradi-
cional vetllada amb la projecció d’Imatges de 
la Palma, a càrrec de Joan Pi. Es van recaptar 
2.847 €.
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Si voleu publicar la vostra opi-
nió, consulta, dubte o sugge-
riment a la revista municipal, 
tant com a particular com a en-
titat, envieu els vostres articles 
al correu-e:
lapalmatv@diba.cat, o feu arri-
bar l’escrit en format word a les 
dependències municipals.

La veu de la gent

Quotes Poliesportiu i jubilats

Primer ens congratulem que hàgim recuperat 
aquest espai de La Veu perquè els veïns del 
poble puguem emetre la nostra opinió sobre 
els temes que ens afecten com a vilatans.

És el cas que el representant d´ERC (Esque-
rra Republicana de Catalunya) a l´Ajuntament 
ha proposat revisar les quotes que abonem els 
usuaris jubilats del Poliesportiu Municipal, en 
funció del que cobrem de la pensió.

VAGI PER DAVANT QUE HI ESTIC D´ACORD, 
però m’agradaria fer-hi alguna consideració.

 - Jo tinc la pensió màxima permesa, perquè 
durant la meva vida laboral de més de 50 anys 
he cotitzat molt per sobre del que mai podia 
cobrar com pensionista.

 - Sempre s’em va explicar que aquest di-
ferencial era per poder pagar les pensions no 
contributives, cosa que ja em sembla bé.

Per tot això em reafirmo que estic d´acord a 
pagar més que altres persones jubilades que 
cobren menys.

És una llàstima que ERC, que ha governat a 
Catalunya, no hagi aplicat això mateix a les 
grans fortunes i capitals, és a dir: que pagui 
més, qui més té.  És clar que té una doble 
vara de mesurar, segons convé.

Pedro Ardoy Aibar

Breus

Gran Recapte d’Aliments

L’1 i 2 de desembre la Palma va participar una 
vegada més en el Gran Recapte d’Aliments, 
gràcies a Càritas la Palma i als voluntaris que 
es van involucrar per fer la recol·lecta.

Aquest any s’han recaptat un total de 1.730 
quilos d’aliments, una xifra rècord que va su-
perar en uns 400 quilos l’edició de l’any pas-
sat.

A més de llet es demanava sobretot oli, tomà-
quet de llauna, natural i fregit, cacau en pols, 
sucre, brou, melmelada, pasta, farina, gel de 
bany i llegums cuits. Per què cuits? Perquè 
és força habitual que la pobresa alimentària 
vagi acompanyada de pobresa energètica. 
D’aquesta manera, l’estalvi que suposa gastar 
menys llum o gas a l’hora de cuinar els lle-
gums, esdevé fonamental.

A més, aquest cop, i per segon any conse-
cutiu, tots els aliments lliurats es destinaran 
íntegrament al nostre municipi, a través de 
Càritas la Palma.

    ...      ...     ...      ...      ...      ...      ...

L’horari de Càritas la Palma és de 6 a 8 h 
del vespre, els dimecres de cada 15 dies, i 
el seu accés es troba a les escales situades 
al carreró de la part posterior de l’Església 
de Santa Maria. Per poder accedir als seus 
serveis s’ha de contactar inicialment amb 
els Serveis Socials de l’Ajuntament.
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Dècada de foscor? 
Després de 10 anys de gestió munici-
pal per part de l’actual equip de govern 
hi han fets i dades que ens inquieten:
1.Com és que un govern preocupat pel 
medi ambient, encara no ha resolt, 
després de 10 anys, la contaminació 
de la riera de Rafamans?

2.Com és que el camí del Roure està brut i deixat, el 
parc fluvial està encara per fer, i l’actuació que es va 
fer al passeig de Santa Rita està bruta i abandonada?
3.Com s’explica que amb un govern dedicat quasi ex-
clusivament a la tasca municipal, a dia d’avui no tin-
guem ni tant sols un esborrany dels pressupostos per 
al 2018?
4.Com pot ser que les poques inversions previstes en 
els pressupostos anuals no s’acabin executant?
5.Com pot ser que es destinin més diners a les festes 
organitzades directa o indirectament per l ‘Ajuntament 
que al benestar social de les persones del nostre mu-
nicipi?
6.Com s’explica que quan als plens preguntem als regi-
dors sobre els decrets importants que han signat durant 
la setmana anterior al plenari, no sàpiguen de què els 
hi parlem, i no contestin les preguntes?
7.Com s’explica que el Sr. Alcalde no pagui la taxa 
d’ocupació de via pública quan posa la seva parada de 
llibres al carrer?   
8.Com pot ser que l’Alcalde autoritzi el tancament del 
carrer Sant Isidre per a la celebració d’un aniversari 
particular?
9.Com pot ser que a dia d’avui el govern municipal no 
sàpiga explicar amb quins criteris atorga les subven-
cions municipals a les entitats? 
10.Com pot ser que la policia no pugui disposar de 
les eines de seguretat necessàries per fer la seva feina 
quan s’ha pressupostat la seva compra?
L’equip de govern s’ha fet gran. Després de 10 anys ja 
ha entrat plenament a l’edat adulta. Respostes massa 
habituals com : “ja ho mirarem”, “ja ho valorarem”.... 
són inadmissibles en persones que cobren una retri-
bució per la seva gestió municipal,  que han de retre 
comptes i fer-se responsables dels seus actes davant 
de tota la ciutadania de la Palma. Alguna responsabili-
tat tindrà l’equip de govern, més enllà d’haver atribuït 
de forma reiterativa i obsessiva els mals del poble a 
l’oposició.
La mala gestió dels recursos públics durant una dècada 
i un ideari polític basat en l’immobilisme absolut en 
plantejaments de mínims i en el millor dels casos, de 
pur manteniment, ens perjudica a tots. 
Les coses poden fer-se francament millor. L’equip de 
govern actual va sortir perquè va  ser la llista més vo-
tada; malgrat tot, governa en minoria per la seva inca-
pacitat per establir ponts de diàleg. Hem d’escoltar i 
posar en valor a tota la població de La Palma, que en 
la seva majoria va donar suport a altres projectes de 
poble. 
Aprofitem l’avinentesa per a desitjar-vos unes Bones 
Festes! 

Opinió política

Un poble respectuós amb 
l’entorn i amb la seva gent
La Palma Sempre (LPS) inicià 
aquest projecte el 2007, quan 
afirmàvem amb contundència i 

fermesa el model de poble que pensàvem més 
adient i més just per a la Palma, amb uns valors i 
característiques vàlids per a tots els vilatans.  

Volíem un poble petit, cohesionat i sostenible. 
Lluny d’un model basat en l’especulació urbanís-
tica, volíem un poble sostingut en uns serveis per 
a la regeneració dels propis recursos i del medi, i, 
sobretot, sostingut per les persones. Volíem un po-
ble que prioritzés la igualtat d’oportunitats i lluités 
contra les desigualtats.

En aquell moment vam recollir el llegat de les di-
ferents formacions polítiques i entitats socials que 
històricament han lluitat perquè la Palma asso-
leixi aquests objectius.

Durant aquests anys se’ns ha fet confiança per 
desenvolupar aquest model. Durant aquests 10 
anys al govern (2007-2017), hem recollit les ne-
cessitats i aspiracions de la població per tal de 
millorar aquest projecte.

Aquests han estat anys intensos, de molta feina, 
i emmarcats per una realitat global de gran crisi 
econòmica. Això no ens ha fet defallir, sinó que 
ens ha acabat donant la raó en el missatge que 
vam donar i que mantenim: cercar un model de 
creixement que no es basi en l’especulació i que 
no hipotequi el futur de la Palma.

Val a dir que, a banda de treballar contra corrent 
en un model que llavors semblava fora de la lògica 
habitual, ens ha tocat també lluitar contra les “hi-
poteques” en forma de convenis urbanístics que 
havia signat el govern de CiU, deixant en una si-
tuació de molt difícil gestió la preservació del nos-
tre entorn. Malgrat tot, durant aquests anys hem 
pogut aprovar un POUM on es preserva l’entorn 
natural i es proposa un creixement sostingut.

En aquest model de poble hi hem donat la màxima 
prioritat a l’atenció a les persones. Aquest objec-
tiu l’hem concretat en la creació d’uns Serveis So-
cials amb unes ràtios de personal i un pressupost 
que ens han permès donar resposta a les necessi-
tats més urgents (habitatge, ocupació, subsistèn-
cia, pobresa energètica, beques menjador, etc.), i 
reforçar la resta d’aquests serveis d’atenció a les 
persones (com poden ser els culturals, juvenils, 
esportius, gent gran, educatius...), millorant així 
el treball comunitari i, per tant, el benestar de les 
persones.

La Palma i LPS tenim grans reptes de cara al fu-
tur, sempre mantenint el model de poble petit, co-
hesionat i sostenible i sempre comptant amb tots 
i totes.
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La veritat i la postveritat
Ha passat un altre any i ja que-
da menys per les properes elec-
cions municipals. Durant aquest 
any hem viscut molts esdeve-

niments que quedaran plasmats al nostre cervell 
durant la resta de la vida. Hem estat testimonis de 
com el poble s’ha empoderat dels carrers i de la 
política. Hem tingut uns polítics que han fet allò 
que se’ls va demanar quan se’ls va votar (27-S) i 
hem estat testimonis que els catalans i les catala-
nes som un poble cívic, lliure i democràtic (1-O).

Mai hem estat tan aprop de ser un país i el 21-D 
ho hem de poder demostrar. Tan debó sigui el som-
ni fet realitat!

Però malaudarament no tot són flors i violes i a 
nivell municipal encara menys. Vam encetar l’any 
amb una aprovació del pressupost municipal, que 
per segona vegada per a ERC, venia amb retràs 
i..., vam donar suport. Sí, ERC va donar suport 
perquè demanàvem cinc peticions molt fàcils 
d’assolir: la reducció de 10.000€ a la partida 
d’hores extres i que aquests diners fossin a les 
butxaques dels vilatans en forma de reducció a la 
taxa d’escombreries. El govern no ho ha complit. 

De les altres quatre peticions, tampoc han com-
plert cap, només durant uns dies van col·locar uns 
cartells a l’entrada del municipi que deia que es-
tàvem per la independència. Ja els han tret perquè 
segons diuen molesten al PSC i no hi ha intenció 
de reposar-los. I el PSC és soci de govern, tot i que 
no volen cap dels implicats que això se sàpiga.

Durant aquest any han caigut dues setències fer-
mes i aviat arribaran d’altres que no auguren res 
de bo per les arques municipals. Hem estat pagant 
a un senyor durant aquests anys de legislatura 
prop de 60.000€ anuals amb la promesa que les 
causes serien favorables a la Palma i el govern ens 
demanava paciència i el soci confiança. La realitat 
ens ha dit el contrari i els més de 150.000€ ja no 
hi són a la caixa. El govern no ho ha complit. 

Arribem a les acaballes de l’any amb certa conflic-
tivitat laboral a l’ajuntament, amb un increment 
del deute, amb prop de 20 preguntes sense res-
posta, amb casos opacs en relació a les denún-
cies i recursos interposades pels agents, amb la 
denúncia que un comerciant llibreter del municipi 
no paga la taxa d’ocupació pública a les fires per 
estar relacionat amb l’ajuntament, sense cap ti-
pus d’inversió a la vista; només estan pendents 
aquelles que ERC va vincular amb el conseller de 
Sanitat per un nou CAP i la connexió entre Can 
Vidal i el poble que la mateixa ERC manté candent 
amb la Diputació de Barcelona per a que el tema 
no quedi adormit.

El govern no ho ha complit, per allò que va ser 
votat.

Pressupost municipal 
2018 i més 
Quan aquest article us arribi ja sa-
brem els resultats de les Eleccions 
a la Generalitat del 21 de desem-
bre i volem expressar el nostre més 

fort desig per a què la situació es normalitzi i torni 
la convivència a la nostra terra de Catalunya.

Aquesta revista que rebeu ara, s´havia d´haver edi-
tat el mes de Juny, i no enmig d’una campanya 
electoral per a unes eleccions tan importants com 
aquestes.

A dia d’avui, encara no tenim clar com serà el pres-
supost de l’any 2018. Una vegada més i amb un 
retard no justificat, el pressupost no podrà ser apro-
vat per fer-lo efectiu l´1 de gener.

Quan vam donar suport al pressupost del 2016, 
vàrem posar a sobre de la taula les partides econò-
miques que pel 2017 s´havien de treballar i revisar 
a la baixa. Atès que  no es va fer,  el PSC no va do-
nar el seu suport. Pel 2018 les tornarem a proposar 
i  ampliar-ne de noves.

Aquestes partides són :

1) Reducció del capítol de Personal. Inclús con-
tractacions externes, de substitució i a temps par-
cial, així com de noves contractacions.
2) Despesa de la TV de la Palma i Comunicació.
3) Fixar criteris per a les subvencions de totes les 
entitats del poble.
4) Tot i que s´ha liquidat amb l´anterior Asses-
sor Jurídic el seu contracte, caldrà veure ara com 
s´encaren tots els processos jurídics pendents al 
nostre Ajuntament. Tanmateix cal ajustar i revisar 
tots els contractes administratius que s´estan exe-
cutant en aquests moments.
5) I nou per a aquest any 2018, seria acordar un pla 
d´actuació per fer front a les  despeses derivades 
de les resolucions judicials contràries als interessos 
municipals (contenciosos administratius  pendents 
d´execució i/o en via de reclamació judicial).

Hi han despeses innecessàries i injustificades, com 
per exemple alguns Plens Extraordinaris celebrats 
aquest any. A proposta del PSC s´ha aprovat que 
alguns d´aquests cap regidor cobri els 100,00 € 
que pertocaria. Cada Ple té un cost pel ciutadà de 
1.000,00 €. Comencem tots a donar exemple per 
tal de no fer despeses innecessàries i injustificades 
i a ser rigorosos amb els impostos dels nostres vi-
latans.

Recentment hem col·laborat i aprovat les noves Or-
denances Fiscals pel 2018 , i a on s´ha reduït  la 
pressió fiscal , amb les nostres aportacions.

Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i un ventu-
rós Any Nou de 2018.

Opinió política
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Telèfons d’interès
Ajuntament de la Palma      93 672 02 02
Policia Local        639 38 61 63
Jutgat de Pau                 93 672 27 75
Registre Civil        93 672 02 02
ORGT recaptació                    93 663 19 23
CAP la Palma                      93 672 08 05
Programació de visites CAP      93 567 09 99
CAP Corbera        93 650 53 01
Serveis Socials       93 672 02 02
Aula d’Auformació       93 672 20 64
Punt Jove        93 672 20 64
Biblioteca Municipal              93 672 06 95
Poliesportiu Municipal      93 672 01 88
Camp de futbol       93 672 01 86
Casal de la Gent Gran              93 672 05 52
Escola El Solell       93 672 01 50
IES Corbera        93 688 08 64
IES Can Margarit       93 688 24 63
Llar d’infants El Patufet      93 672 08 15
Parròquia Santa Maria      93 672 00 79
Mossos d’Esquadra 
           (Sant Vicenç)      93 567 58 20
Bombers (Sant Feliu)      93 666 10 80
Aigües de Catalunya       902 195 630
  (Ofic. la Palma)   93 672 05 13
Oficina de Correus       93 672 09 21
Farmàcia        93 672 00 23
Ambulància              061
Emergències (ambulàncies, Mossos, Bombers) 112






