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INTRODUCCIÓ

L

a Palma de Cervelló, el nostre poble, va néixer fa més
de mil anys, en tenim les primeres notícies el 964;
és, doncs, un poble mil·lenari. Tot i aquesta llarga i
dilatada història s’han fet poques publicacions sobre la seva
història, bàsicament hi ha les publicacions de Mn. Sospedra,
de l’historiador cervelloní Josep Llurba i de l’Esteve Fisas en la
història de la Societat Aliança Palmarenca del 1999.
Nosaltres amb aquest llibre no hem pretès fer una història
de la Palma –tot i que ens agradaria molt en un futur–, sinó
recollir informació i sistematitzar-la de la manera més clara i
sintètica sobre tot allò relacionat amb el procés de lluita per
aconseguir la segregació de la Palma respecte a Cervelló.
Ens hem centrat en aquest tema, perquè el nostre poble aquest
any 2008 celebra els deu primers anys d’independència i el
consistori ens va proposar recordar i rememorar el camí per
assolir la independència. Aquest procés llarg, tortuós, feixuc,
ple de dificultats i d’entrebancs, ha implicat moltes persones
sense l’aportació de les quals no hauria estat possible aconseguir
la independència el 21 de juliol del 1998. Malauradament,
algunes d’aquestes persones ja no hi són, des d’aquí el més
sentit homenatge per a ells.
Som conscients que estarà ple de mancances, però el nostre
objectiu no és aturar-nos aquí sinó engrescar la gent a descobrir
o més ben dit redescobrir la història de la Palma. Així que no
llegiu aquest llibre com un text acabat i clos, sinó com una
base sobre la qual poder avançar en la recerca i recuperació de
la nostra història. La història ens permet conèixer el nostre
passat per mirar cap endavant.
Volem agrair, també, la col·laboració de moltes persones que
ens han obert els arxius familiars i els seus records amb tota
bona voluntat; sense la seva col·laboració aquesta publicació
no hauria estat possible. Gràcies als seus documents i a les
seves explicacions hem pogut reconstruir aquest trencaclosques
que és la història, concretament sobre el procés de segregació
de la Palma, però, insistim, no és un trencaclosques acabat.
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Així doncs, volem donar les gràcies a: Jordi Aubach, família de
Jaume Balasch, Ramon Batlle, Emili Cervera i M. Àngels Ollé,
Manel Corull, Lluís Fisas, Joan Llop, Aleix Pascual, Joan Pi,
Irene Planas, Jordi Roig i Jaume Tintoré.
Aquest llibre no pretén ser un llibre d’erudits historiadors,
sinó que està pensat i dirigit a tothom, a tota la gent de la
Palma. Amb aquest objectiu de facilitar-ne la lectura hem
cregut oportú estructurar-lo de la següent manera: primer de
tot presentar els orígens de la Palma i els antecedents històrics
de segregació del municipi per entendre per què es reclamava
la separació del municipi respecte a Cervelló, i posteriorment
centrar-nos més en el procés de segregació que culmina amb la
consecució de la independència.

Aquest llibre el dediquem a tots els palmarencs i
palmarenques,
i sobretot a la Palma, el nostre poble.
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EL PER QUÈ DE
LA INDEPENDÈNCIA

L’origen de la Palma
La història, com sempre, és la que ens ajudarà a saber els
orígens de la Palma i la construcció de la seva personalitat
i identitat com a poble, tot i la seva adscripció al casal de
Cervelló.
La vall de la Palma com a territori, segurament, sempre ha
estat ocupat, ja sigui com a via natural de pas, com a àrea de
caça i recol·lecció, com a explotacions agrícoles ramaderes,
etc. Però no va ser fins a l’edat medieval, fins ara documentat,
que coneixem la instal·lació d’un poblament permanent.
La documentació escrita més antiga i les restes arqueològiques
de la plaça de l’Església de la Palma i de l’ermita del pla de
Sant Joan donen les primeres notícies de la Palma situades a
l’entorn del segle X. Aquest origen l’hem de situar en plena
edat mitjana, en el procés de consolidació territorial, política i
religiosa, de tota la part baixa del Llobregat, un cop finalitzada
l’ocupació islàmica d’aquesta zona. Aquest indret era el camí
obligat per anar a Barcelona, des de qualsevol lloc de l’occident
i del sud peninsular. Cal recordar que Barcelona, des de la fi del
segle IV, havia desbancat l’antiga capital romana de Tarragona,
i era centre d’un comtat i d’un bisbat importants, situats des
del segle VIII entre dos estats potents (l’Al-Andalus i l’imperi
Carolingi o imperi franc) i entre dues religions (la musulmana
i la cristiana). Va haver de passar més d’un segle perquè els
comtes de Barcelona dominessin fermament la riba dreta del
Llobregat, la part baixa de la Marca (frontera) creada pels
francs per protegir el sud del seu imperi de l’avanç dels àrabs.
Aquesta consolidació va transcórrer des del 801, any en què
l’exèrcit franc de Lluís el Piadós, fill de Carlemany, va conquerir
Barcelona als musulmans, fins al darrer quart del segle IX i els
primers anys del segle X, en temps de la fi del regnat de Guifré
el Pelós (840-897) i durant el mandat dels seus fills, Sunyer i
Guifré Borrell, moment en què es va avançar vers el Penedès
amb la defensa i la repoblació de la nova frontera.
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És en aquesta tasca que els comtes de Barcelona, posseïdors
jurídics d’aquestes terres, van intervenir en l’organització
efectiva del poblament en el terme del castell de Cervelló; ja
fos directament, afavorint les condicions necessàries perquè,
probablement cap a la dècada del 890, els pagesos poguessin
rompre el fisc i conreessin durant trenta anys, i les noves
terres esdevenien seves (aprisio), ja fos venent possessions a
la noblesa, o ja fos fent donacions a ordes eclesiàstics, amb la
finalitat de conquerir, fortificar i repoblar el territori.
El castell de Cervelló va ser, juntament amb Castellví de Rosanes
–que controlava l’únic pas de la part baixa del Llobregat a
través d’un pont (el pont del Diable)– i Eramprunyà (a l’actual
Gavà) –guaitant el llevant marí–, un dels tres grans castells
del Llobregat. La gran baronia de Cervelló comprenia els llocs,
pobles i parròquies de Cervelló, la Palma, Santa Coloma de
Cervelló, amb Castellnou de Cervelló (a l’actual Sant Vicenç
dels Horts), Pallejà, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Olesa de
Bonesvalls. Guifré Borrell, el fill de Guifré el Pelós, va residir
al castell de Cervelló i va organitzar directament el poblament
oficial, a la primeria del segle X. No obstant això, no es pot
entendre aquesta actuació sense abans haver conquerit la
riba dreta del Llobregat, i després haver-la consolidat amb
la fortificació a partir d’una línia de castells. Aquesta tasca,
segons Ramon d’Abadal1, és la que va dur a terme Guifré el
Pelós seguint la línia Llobregat-Cardener-Segre mitjà.

1

Abadal. Els primers comtes. p. 320. Citat a Pagès i Paretas. Art romànic i Feudalisme al Baix Llobregat. p. 26.
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La Palma als segles X i XI
Segons la lectura d’un manuscrit de l’Arxiu Diocesà de Barcelona
de l’any 1775, estudiat i transcrit per Antoni Sospedra2, en
què esmenta la consagració, el 1232, de l’església de Sant
Esteve del castell vell (actual església del castell de Cervelló),
quan hi designa els límits de la parròquia de Cervelló esmenta
que «també té la capella sufragània de Santa Maria (ara de
la Palma) i de Sant Brici, que posseeix en els seus dominis
un verger amb la seva terra al costat del castell...». Aquest
castell, desconegut fins ara en la documentació històrica de
la Palma, situat al costat de l’actual església, sens dubte,
podria tractar-se dels edificis construïts amb aquesta funció de
conquesta i consolidació de Guifré el Pelós. Possiblement, poc
després d’aquest període, entre els segles X i XI, ja assegurat
l’assentament, va ser quan deurien construir la sagrera que els
arqueòlegs i arqueòlogues van descobrir en les excavacions de
la plaça de l’església de la Palma, fetes el 2004. La sagrera era
l’espai perimetral de trenta passes des dels quatre costats del
temple que el moviment de Pau i Treva va establir per tal de
temperar els efectes de la violència dels nobles, en els primers
temps de la revolució feudal. D’aquesta manera, la sacralitat de
l’església protegia els enterraments, la collita continguda en
sitges o dipòsits i la població arraserada, situats ensems dins
l’espai de la sagrera.
L’organització civil i eclesiàstica va ser encomanada pels
comtes i el bisbe de Barcelona als ordes religiosos, a través de
donacions, i a la noblesa, a través de vendes, generalment: el
primer topònim de la Palma conegut en un document, del 964,
és el que cita la donació de Lodelle i els seus fills al monestir
benedictí de Sant Cugat, aleshores sota control del bisbat de

2
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Sospedra, Antoni. Orígens d’un poble. La Palma de Cervelló. La Palma de Cervelló:
2008. p. 30.

Intervenció arqueològica a l’església parroquial de la Palma, setembre i octubre
de 2004.

Barcelona. També el 966, Sant Cugat rep una altra donació de
terres de la Palma, d’Epanesinda i els seu fill Audesind.
Tanmateix la donació més important, per la seva transcendència,
també feta a un altre monestir benedictí, en aquest cas femení
13

Sitja i fonamentació d’època medieval.

Esquelet íntegre d’un individu
adult d’època moderna, segles
XVI-XVIII.

Fons d’una ceràmica vidriada, segles XIV-XV.

i sota el patrocini dels comtes de Barcelona, va ser el 945 per
la comtessa Riquilda, esposa del comte Sunyer, al monestir de
Sant Pere de les Puelles, quan la seva filla Adelaida Bonafilla
n’era abadessa. En aquest document no surt el topònim de la
Palma, sinó «Cervilione», però es confirma aquesta donació
en un altre document del 992 amb menció d’«ipsa Palma».
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En aquest mateix document, testimonial del monestir, també
esmenta la donació feta per Hendalecus i els seus fills d’altres
alous (propietat de terra lliure de càrregues feudals pel
propietari) i la meitat d’un molí, al costat d’un altre molí,
que n’Antoni Sospedra dedueix que es podria tractar de l’antic
molí de la vora del «pèlag del gat», a la vora de Can Vidal3.
En aquesta mateixa font, l’alou de la Palma, que posseïen les
monges de Sant Pere de les Puelles, el trobem ampliat per la
donació que també va fer el comte Borrell, fill del comte Sunyer
i la comtessa Riquilda, i la que va fer Ènyec Bonfill, noble molt
lligat al casal de Barcelona que esdevindrà cap del llinatge dels
Cervelló. És a dir, que a través d’aquestes donacions els comtes
de Barcelona tenien tots els interessos d’assegurar la presència
de les monges de Sant Pere de les Puelles a la Palma, per la
qual cosa podem deduir-ne, en aquest moment, l’origen de la
Palma fins que no es coneguin fonts més antigues, ja que les
fonts més antigues documentades que posseïm són d’aquest
moment. En la documentació d’aquestes donacions, en concret
la que fa el comte Borrell, hi apareixen els topònims de les
confrontacions territorials juntament amb el d’«ipsa Palma»,
el de «Rocham de Monte Magno», l’únic identificat, com a
Montmany, sobre el penya-segat de l’actual Fontpineda, un
dels límits vigents de la Palma. En l’època d’aquestes donacions
fetes durant la segona meitat del segle X, es creu que hi ha
l’origen de la capella de Sant Joan i Sant Feliu del Pla o de
l’Erm, coneguda per nosaltres com del Pla de Sant Joan. Pel
seu estil primerenc dins del romànic català, el mateix amb què
fou construït l’esplèndid monestir de Sant Ponç de Corbera, al
capdamunt de la vall de Rafamans, hom la situa poc abans de
mitjan segle XI, època en la qual ja s’havia dominat aquesta
part dreta del Llobregat.

3

Sospedra, Anton. Orígens d’un poble. p. 45-46.
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Església de Sant Joan del Pla o de l’Erm de la Palma, segle XI.

La baronia de Cervelló
El 12 de febrer del 992 els comtes Ramon i Ermengol, fills
de Borrell i besnéts de Guifré el Pelós, van vendre a Ènyec
Bonfill el castell de Cervelló, l’estirp que va adoptar el nom
nobiliari dels Cervelló i origen del llinatge que va posseir el
castell al llarg de tres centúries, concretament fins al 1297.
Aquesta nova adquisició respon al procés de feudalització4 que
es va potenciar després de l’atac d’al-Mansur a Barcelona, el
985. Alguns d’aquests senyors que van posseir els castells del
Llobregat i que van esdevenir feudals, des dels orígens vinculats
a aquests castells, estaven molt directament emparentats amb
el casal dels comtes de Barcelona. Els Castellví, a l’actual
Castellví de Rosanes, i els Cervelló, els caps dels quals, Onofre
Amat i Ènyec Bonfill, eren fills del vicari i ambaixador comtal
Senfred, fill al seu torn d’un germà del comte Guifré. El castell
de Cervelló era un castell termenat o també conegut als Països
16

Catalans com a baronia, és a dir, circumscripció territorial
centrada en el castell, assenyalada amb els corresponents
mollons, en la qual el senyor exercia jurisdicció, almenys en
l’esfera civil i en menor mesura en la criminal, sobre totes les
persones residents a l’àmbit del seu terme, a les quals podia
exigir un conjunt de drets en ordre a la pròpia conservació,
manteniment i defensa del castell. El senyor, al seu torn, era
obligat a defensar la gent del terme, que trobaven en el castell
el seu refugi natural en moment de perill i s’hi acollia amb els
seus béns més importants. Aquest terme o àrea també rebia, per
extensió, el nom de castell i comprenia un determinat nombre
de parròquies o nuclis poblats, que el de Cervelló anava, com
ja s’ha dit, des de Pallejà, la Palma i Torrelles fins a Olesa
de Bonesvalls i des de Castellnou de Cervelló, a l’actual Sant
Vicenç dels Horts, fins a Vallirana, Sant Ponç de Cervelló o de
Corbera i Gelida. Aquests drets van subsistir, bé que adaptats
a les noves circumstàncies, durant els segles de l’edat moderna
i van desaparèixer amb l’extinció de les senyories el 1813. Els
diferents nuclis poblats van anar constituint llurs consells
municipals, derivats de les assemblees de veïns o consells que a
l’edat mitjana es van crear per administrar-se, sotmeses d’una
manera directa a l’autoritat reial o senyorial a través de llurs
oficials (veguer, batlle). Aquest és el cas conegut en què la
reina Elionor de Sicília, esposa del rei Pere III el Cerimoniós

4

Les relacions socials que s’havien mantingut durant el període carolingi es van
caracteritzar per una pagesia lliure de servituds i aloera, en la base d’una estructura administrativa a les mans del comte, que era el major benefactor després
del mateix rei. Amb el pas a la societat feudal, les relacions feudovassallàtiques
establien que un noble es declarava vassall d’un superior i adquiria compromisos de fidelitat i obediència. A canvi, i com a benefici, rebia una extensió de
terra o feu on exercia el seu senyoratge a través del treball de la pagesia. Els
pagesos estaven obligats a lliurar servitud seguint el mateix model exposat. La
feudalització va suposar, per una banda, l’enfortiment de les famílies senyorials,
principals protagonistes en l’apropiació de terres i de rendes, i per l’altra, la
imposició de tota mena de servituds a la pagesia.
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quan, tan bon punt hagué comprat la baronia i el terme de
Cervelló, el 1374, va adreçar una missiva al batlle del castell,
Bernat de Palau, perquè manés els homes de la baronia del
castell de Cervelló a arreglar la seva fortalesa, malgrat que
s’hi neguessin emparant-se en la concessió de franquesa a
Cervelló (lliure de càrregues senyorials) que va fer el rei Jaume
I. La reina es va atendre a la normativa del difunt Guillem de
Cervelló, per la qual els vassalls eren lliures de fer obres al
castell mentre la reina no manés una altra cosa.
El fet que un nucli poblat tingués consell municipal
representava un poble municipalment sobirà, i aquest cas
va ser el dels pobles que es trobaven en el terme del castell
de Cervelló: Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Torrelles, Olesa
de Bonesvalls, Gelida, Cervelló i Vallirana, encara que aquest
últim poble no va ser independent eclesiàsticament fins al
1851, poc abans que la Palma, el 1867; possiblement tant o
més important que la independència municipal, si tenim en
compte que el capellà de la parròquia rebia una bona part de
la tributació del municipi (delmes), que el consell podia ser
escollit pel bisbe, com ara a Vallirana després de la desfeta del
1714, o que, com en el cas de Cervelló, podia ser l’església el
lloc on es reunia el consell. Des dels decrets de Nova Planta5
(1707-1716) els consells municipals de Catalunya van rebre el
nom d’ajuntament i el control dels pobles passava a la Reial
Audiència, amb predomini del poder reial per sobre del poder
senyorial, i se sostreia tota la situació més o menys democràtica
dels consells comunals o universitats en què el baró havia de

5
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Els decrets de Nova Planta són tres decrets (per al regne de València, per al
de Mallorca i les Pitiüses i per al principat) signats per Felip V després que les
seves tropes van ocupar militarment, durant la guerra de Successió, els diferents
regnes i territoris de la Corona d’Aragó i hi establia, d’una manera més o menys
completa, l’organització política pròpia de Castella, conseqüència de la visió
absolutista i centralista del monarca, prenent com a motiu el càstig a la Corona
d’Aragó pel seu suport a l’arxiduc Carles d’Àustria.

jurar i observar els privilegis, consuetuds, gràcies, prerrogatives
i usos del municipi. Un exemple clar d’aquestes prerrogatives
del consell o universitat d’abans del Decret de Nova Planta,
el tenim el 1621 quan els consellers comunals del poble de
Cervelló s’havien de reunir a la plaça de l’església de Sant
Vicenç dels Horts on el senyor baró, Dalmau d’Ivorra, senyor
de la baronia de Bellera, Cervelló i de la vila de Sant Vicenç
dels Horts, va atendre les reivindicacions de les universitats de
Sant Vicenç i de Cervelló.
La Palma formava consell unida amb Cervelló i, segons
coneixem, el nou comú del municipi de Cervelló, després del
1714, va quedar format per un batlle, dos regidors de Cervelló
i un de la Palma escollits pel senyor baró, a més d’un síndic
procurador elegit directament per la Reial Audiència de
Barcelona. Les càrregues econòmiques de Cervelló i la Palma
estaven repartides entre el senyor baró, que percebia els delmes
(una desena part del gra, del vi, de l’oli, etc.); el capellà de
la parròquia, que rebia les primícies de la collita, i finalment
una tal Maria Garma i Moreno, que també cobrava la seva part
de delmes.
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ANTECEDENTS
D’INDEPENDÈNCIA

La parròquia de Santa Maria
L’any 1324 el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba va dividir els
termes de la parròquia de Cervelló i de «ça Palma» designanthi un rector propi a cadascuna. Com a resultat de la separació
parroquial, s’originà un conflicte d’interessos que va acabar en
litigi entre els dos rectors. D’una banda, el rector de la Palma
volia mantenir els seus drets sobre el territori que li havien
atorgat, i de l’altra, el rector de Cervelló no volia renunciar
als delmes, prerrogatives i drets adquirits que tenia sobre
la Palma. El canonge Berenguer Durban va dictar sentència
en contra del rector de la Palma, i va afavorir el de Cervelló.
A causa de la negativa, el rector de la Palma, sense èxit, va
recórrer a la Santa Seu.
El 1379 es va aconseguir que la parròquia de la Palma tingués
dret al sagrament de l’eucaristia, fonts baptismals i cementiri,
fet que ja li atorgava certa autonomia respecte a la parròquia
de Cervelló. Des de llavors, els enterraments i batejos es feien
a la Palma.
Cap a mitjan segle XVIII, a l’església de Santa Maria de la Palma
es van fer diverses modificacions, si tenim en compte les dues
cartes d’un tal Bartomeu Minguell del 1758 i del 1759 en què
demanava al bisbe ampliar l’església «per major capacitat per
lo poble»6. Aquesta ampliació del temple queda confirmada per
una de les inscripcions de la llinda de la portalada de l’església,
en què es diu: «Trisledat est portal lo ani 1762».
Amb tot, es va mantenir el litigi entre les parròquies de Cervelló
i la Palma. Finalment, però, la Palma va aconseguir erigir-se en
parròquia el 29 de desembre del 1867. El bisbe de Barcelona
Pantaleó Montserrat Navarro va inaugurar la nova parròquia de
Santa Maria de la Palma.

6
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Tenir parròquia pròpia significava que el bisbe assignava un
rector a una comunitat territorial vinculada a un temple. Això
volia dir que fins al 29 de desembre del 1867 el rector, que venia
a la Palma a oficiar les misses, batejos, comunions, funerals
i casaments, a més d’assessorament espiritual, era el rector
de la parròquia de Cervelló. Així doncs, a partir del 1867 la
Palma tenia per fi parròquia i rector propis; per tant, l’església
de la Palma era independent de Cervelló. A més a més, tenir
parròquia pròpia suposava també que el rector esdevenia el
gestor i administrador de la tributació de la Palma.
Ara bé, amb l’erecció de la parròquia de la Palma no es va
aconseguir la independència municipal; la capitalitat municipal,
la gestió i administració dels afers públics continuaven a les
mans de Cervelló. Tot i que al segle XIX el poder eclesiàstic
continuava sent molt fort i per tant una parròquia tenia a les
seves mans molt de poder, amb les desamortitzacions (és a
dir, la desvinculació de les terres eclesiàstiques per posar-les
a subhasta pública) i les noves lleis municipals, l’Església va
començar a perdre part del seu control administratiu a favor
dels governs municipals. Arribats a aquest punt, la Palma havia
construït la seva identitat pròpia, ara faltava aconseguir la
independència municipal.
El primer d’ocupar el càrrec de rector de la Palma va ser Antoni
Figueras, tot i que era ecònom. Els ecònoms són destinats a
les parròquies que no disposen de titular de la plaça, ja sigui
per vacant, per malaltia o per absència del titular. Per això
el primer rector que va ocupar la plaça de la Palma no va ser
Antoni Figueras sinó mossèn Josep Saus, que la va ocupar del
1868 al 1894.
Seguidament presentem el rectorologi de la Palma de Cervelló
del 1867 fins al 1955 extret del programa de celebracions del
dilluns de Pasqua de resurrecció de l’11 d’abril del 1955. En
aquest llistat, cal afegir-hi els mossens que van seguir després
de mossèn Ignasi Vilanova: Mn. Antoni Deulofeu, Mn. Gonçal
Espanyol i Mn. Pere Rovira.
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Fragment del programa de celebracions del dilluns de
Pasqua de resurrecció de l’11 d’abril del 1955.

La independència republicana
Sembla que des del 19117 funcionava una comissió segre
gacionista a la Palma, la qual va aconseguir que el 28 de maig
del 1937 el conseller de Governació i Assistència Social de la
7
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Aquesta comissió l’hem trobada esmentada en les següents fonts: en el llibre
publicat per la Comissió Promotora per la Segregació de la Palma el 1991, en
l’article «La segregació és una aspiració històrica de la majoria dels ciutadans de
la Palma» de Toni Luna, en la publicació El Mirador’93, i Josep Llurba l’esmenta
en el seu llibre Del segle XVIII a la guerra del Francès a Cervelló.

Generalitat republicana concedís la segregació del municipi de
la Palma de Cervelló del terme municipal de Cervelló.
Segons l’historiador Josep Llurba, la Palma va funcionar
com a independent des del 18 de juliol del 1936, ja que els
seus representants van deixar d’assistir als plens del consell
comunal de Cervelló. Per tant, de fet la Palma va actuar com
a independent tot i que el decret d’independència fos més
tardà.
Les discrepàncies entre els dos municipis a causa de la delimitació
i fitació dels termes municipals van comportar que fins al 6
de gener del 1938 el conseller no pogués decretar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la línia jurisdiccional que
separaria els dos termes municipals. En aquest mapa podem
observar la divisió territorial.

Divisió territorial de la Palma i de Cervelló, 1938.

Mitjançant aquest decret del 6 de gener del 1938 (DOGC 202/37
firmat pel conseller de Governació Antoni M. Sbert), la Palma
es podia gestionar legalment de manera independent. Així,
tenia alcalde –càrrec que va ocupar Pasqual Ollé–, segell propi
i a més podia emetre els seus bitllets.
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Aquests bitllets presenten a la part davantera, que l’òrgan
emissor va ser el mateix Ajuntament de la Palma i que aquests
diners serien «reintegrables a la Caixa Municipal, segons acord
del dia 9 de setembre del 1937». Aquests per tenir validesa
els firmaven l’alcalde, Pasqual Ollé; el conseller de Finances,
Salvador Obiols, i el secretari. A més, deixaven clar que aquests
bitllets eren «de curs obligatori dintre del terme». Per tant,
dins del municipi només es podien utilitzar aquests bitllets, la
resta no eren vàlids.
A la part posterior del bitllet, hi apareix clarament l’escut de la
Palma: una palmera sobre un paisatge muntanyós que descansa
sobre la senyera.

Anvers i revers del bitllet d’una pesseta emès per l’Ajuntament de la Palma, 1937.

Anvers i revers del bitllet de cinquanta cèntims emès per l’Ajuntament de la Palma,
1937.

Cal situar-se en el context de Catalunya d’aquell moment en
què es va aconseguir la independència. El 14 d’abril del 1931
els partits republicans van obtenir la victòria electoral i el rei
Alfons XIII va marxar a l’exili, d’aquesta manera va començar la
Segona República. A Catalunya es va recuperar una institució
medieval, la Generalitat. Esquerra Republicana va aconseguir
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la victòria electoral i va mantenir durant tot el període de la
República el govern de la Generalitat. El primer president de la
Generalitat va ser Francesc Macià fins a la seva mort la nit de
Nadal del 1933 i el va succeir Lluís Companys, que va ocupar
el càrrec fins a la seva execució el 15 d’octubre del 1944 a
Montjuïc.
El 18 de juliol del 1936 un grup de militars es van aixecar
contra la República, fet que va desembocar en la Guerra Civil
espanyola. El govern català es va mantenir fidel a la República,
per tant, Catalunya continuava formant part de la zona
republicana.
Durant la guerra, un dels problemes va ser l’escassetat de
moneda, és a dir, hi havia pocs bitllets i monedes en circulació.
Les causes d’aquesta poca circulació de monedes i bitllets
són diverses. En primer lloc, perquè el coure s’utilitzava per
a la indústria de guerra, per tant hi havia menys coure per
emetre moneda. En segon lloc, la plata i el coure, que donen
més fiabilitat que el paper moneda, ja que és més difícil de
manipular, s’utilitzava per comprar divises per poder adquirir
material bèl·lic a Rússia i a França. En darrer lloc, molta gent
va guardar els seus estalvis ja sigui amb monedes o bitllets
pensant en el que «pogués passar».8
A causa d’aquesta escassetat i veient la ineficàcia del Banc
d’Espanya d’emetre els bitllets necessaris, la Generalitat de
Catalunya va començar a emetre monedes i bitllets propis i de
la mateixa manera ho van fer la majoria d’ajuntaments, entre
ells el de la Palma de Cervelló. D’aquesta manera es facilitaven
les compres del dia a dia dins dels mateixos municipis.
Aquesta etapa va durar poc temps, ja que el 25 de gener les
tropes franquistes van entrar a la Palma9 i van posar fi a l’etapa
republicana al municipi.
8

Vilar, Pierre. La Guerra Civil espanyola. Barcelona: Crítica, 2004.

9

Sospedra, Antoni. Orígens d’un poble. La Palma de Cervelló. La Palma de Cervelló:
2008.
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1939-1941: el buit de poder
Les tropes de l’exèrcit vencedor van anar ocupant Catalunya
a partir del gener del 1939. Aquesta entrada va obligar els
alcaldes i representants dels ajuntaments republicans a retirarse, per tant, es va crear una situació de buit de poder: l’antic
govern havia hagut de fugir i el nou règim s’estava establint,
mentre derogava totes les lleis i institucions republicanes.
Cervelló, paral·lelament a l’organització del nou règim, va
crear la seva comissió gestora per administrar el poble, però
en la constitució d’aquesta no hi va incloure la Palma, és a
dir, van donar per fet que la Palma era un poble segregat i
independent de Cervelló.
Amb aquesta situació, el 3 de febrer del 1939 es va constituir
una comissió gestora de la Palma de Cervelló. En l’acta de
constitució de la comissió els membres van especificar les dues
finalitats de la comissió: d’una banda, ocupar-se de la gestió i
administració locals; cal tenir present la situació de postguerra
en què es trobava el país i el poble; i d’una altra, gestionar els
tràmits necessaris per aconseguir la segregació d’una manera
legal.
Aquesta comissió estava formada pel president alcalde Jaume
Obiols Bonastre, que durant el bienni negre (de l’octubre
del 1934 al febrer del 1936) havia exercit de segon alcalde
a Cervelló; i pels adjunts: Josep Roca Sells, Josep Riba Roca
i Josep Puig Anglada, que va exercir de secretari. Aquesta
trobada va tenir lloc sota l’empara de José de Llopart-Mascaró
de Carvallo, segon tinent de l’exèrcit franquista. A la reunió
següent, la comissió es va ampliar amb l’entrada de Salvador
Roca Ollé amb el càrrec de conseller adjunt, el qual durant el
bienni negre havia ocupat el càrrec de gestor de Cervelló al
costat de Jaume Obiols.
Aquesta comissió havia de tornar a tramitar la segregació de
la Palma, car si bé Cervelló no els incloïa dins del seu terme
i la comissió cervellonenca semblava favorable a la seva
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independència, el decret que els atorgava la segregació era
de la Generalitat Republicana, i aquest decret havia estat
derogat pel govern de Burgos com l’Estatut de Catalunya i tota
la legislació republicana.
És per això que el 7 de març del 1939 l’alcalde Obiols Bonastre
va visitar el comandant militar de Sant Feliu per saber com
havia d’actuar: un poble que actuava com a independent
però que era fora de la legalitat establerta. Seguint les actes
protocolitzades de l’Ajuntament de la Palma, el comandant els
va dir que actuessin com si fossin un poble segregat fins que
es publiqués la resolució definitiva del tema en el BOE (Boletín
Oficial del Estado).
Amb aquesta recomanació del comandant militar la comissió
va començar a gestionar els assumptes del poble. Una de
les primeres gestions va ser el nomenament d’un secretari
interventor de l’Ajuntament, càrrec que va desenvolupar el Sr.
Antoni Cot Mayol. D’altres assumptes recollits en les actes de
l’Ajuntament són: la captació de 2.861,41 pessetes en impostos,
la retolació dels carrers amb els noms favorables al nou règim,
la numeració de les cases, l’adquisició d’una transcripció del
darrer comunicat de guerra del general Francisco Franco, la
gestió i control de les cartilles de racionament, l’organització
de la festa major del 1939, o la tramitació dels salconduits
exigits pel règim per sortir de la població. L’horari establert per
aconseguir-los era de les 7 a les 9.50 del vespre. Normalment
servien per un dia. Si no es tenia en regla podia comportar
greus problemes amb la Guàrdia Civil, ja que encara hi havia
petits focus de resistents amagats a les muntanyes com ara els
maquis i els insurgents10.
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Rodríguez, Esther. Els Maquis. Valls: Cossetània Edicions, 2005.

29

Salconduit de la Palma per anar a Barcelona, 17 de maig de 1939.

En aquest salconduit del 17 de maig del 1939 per anar a
Barcelona es pot veure que l’Ajuntament de la Palma actuava
com a poble independent, ja que firma l’alcalde, Jaume Obiols.
El segell, però, ha canviat respecte al del 1938, ha desaparegut
la senyera i s’hi ha afegit una creu.
Aquest segell va canviar una altra vegada el 2 d’agost del mateix
any per ordre del governador civil. Aquest va prohibir els escuts
i segells municipals de menys de tres segles d’història, tret que
el municipi obtingués alguna concessió especial per part de
l’Estat. La Palma no complia cap dels dos requisits establerts; a
més, la seva situació legal continuava sent ambigua, per això
el segell que es van veure obligats a utilitzar va ser el de l’àliga
imperial.
En el quadre que es presenta a continuació es pot veure
l’evolució dels segells de la Palma del 1937 al 1941, etapa en la
qual la Palma tenia Ajuntament propi.
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Segell del 28 de maig
del 1937 al 3 de febrer
del 1939

Segell del 3 de febrer
del 1939 al 2 d’agost
del 1939.

Segell del 2 d’agost
del 1939 al 28 d’abril
del 1941.

Llegint les actes de l’Ajuntament es poden observar molts
indicadors que feien pensar que el règim es decantaria
favorablement per la segregació del municipi. En primer terme,
la comissió gestora de Cervelló s’hi mostrava favorable, de
fet es va acordar verbalment que l’Ajuntament de la Palma
actuaria com a ajuntament independent malgrat que no tenia
la resolució definitiva. En segon terme, el comandant militar
de Sant Feliu també s’hi havia mostrat a favor, els havia
recomanat que actuessin com si ja ho fossin. En tercer lloc,
tot i que segons la legislació franquista l’òrgan que havia de
constituir la comissió d’un municipi havia de ser l’auditoria
de guerres i no havia estat el cas de la Palma, la comissió
havia estat constituïda amb el suport i supervisió d’un segon
tinent de l’exèrcit, el Sr. José de Llopart-Mascaró de Carvallo.
Finalment, el juliol del 1939 s’havien recollit firmes entre
els veïns majors d’edat del municipi a favor de la segregació.
Aquesta recollida va ser un èxit, se’n van recollir 27711 i a més
van ser ben rebudes per l’Ajuntament de Cervelló.
Un dels factors que van allargar aquesta incertesa va ser que
el règim no havia nomenat governador civil per a la província

11

Segons el llibre d’actes de la Comissió de la Palma, aquestes 277 firmes representaven la majoria dels majors d’edat «excepto los ausentes y algún enfermo,
han respondido no sólo los vecinos sino también los mayores contribuyentes por
Rústica» (19 de juliol del 1939).
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de Barcelona, que precisament era qui tenia la potestat de
designar un ajuntament nou. Així que quan se’n va nomenar
un, l’Ajuntament de la Palma va acordar amb l’Ajuntament de
Cervelló que el 17 d’octubre del 1939 lliurarien al governador
civil en format d’expedient els següents documents: l’acta
de la constitució de la comissió gestora de la Palma del 3 de
febrer del 1939, la còpia de la instància presentada a Cervelló
demanant la segregació, la còpia de l’acord amb l’Ajuntament
de Cervelló i, a més, un escrit raonat explicant tot el procés.
L’objectiu d’aquest lliurement era que el governador resolgués
tan de pressa com fos possible la situació del municipi.
A causa de la manca de resposta del governador civil i veient
que no apareixia en els butlletins de l’Estat (BOE) cap resolució
respecte a la situació de la Palma, la comissió va visitar el
tinent Sr. José de Llopart-Mascaró de Carvallo amb el qual, i
juntament amb Ignacio de Gispert, van acordar de visitar el
governador per aclarir la situació.
Aquesta situació d’ambigüitat legal a partir del desembre del
1939 va començar a provocar problemes greus de gestió, ja
que els pressupostos per a l’any següent no tenien validesa
legal i no podien recaptar els impostos estatals, recaptació que
havien de remetre a Cervelló.
L’última acta del llibre d’actes de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló data del 14 de gener del 1940. En aquesta, s’hi
acordava que alguns membres de la comissió –l’alcalde, el Sr.
Llopart, i el Sr. de Gispert– anirien a visitar el governador civil
de la província per aclarir la situació.
El següent document que ens trobem en el llibre d’actes és una
diligència del 28 d’abril del 1941.
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Diligència del llibre d’actes de la comissió gestora de la Palma, 28 d’abril de 1941.

En aquesta diligència es procedia al tancament del llibre d’actes
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló «por no proceder su
continuación», ja que la Palma deixava de tenir Ajuntament,
deixava de ser independent, i per tant calia cloure el llibre
d’actes de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló que havia
quedat abolit.
Els assistents a aquest acte van ser: l’alcalde de Cervelló,
José Estrada Vallbona, que a partir d’aquest document
també va esdevenir alcalde de la Palma, assistit pel secretari
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de l’Ajuntament de Cervelló i amb la presència de la Junta
Administrativa de l’entitat local menor de la Palma de Cervelló,
formada per Salvador Roca, Josep Roca i Josep Riba.
En el segell de la diligència deixa d’aparèixer la denominació
d’Ajuntament de la Palma i passa a anomenar-se «entitat local
menor».

La Palma com a entitat local menor
Les entitats locals menors eren una forma d’organització molt
habitual a Castella, sobretot a l’àrea de Burgos. Eren com àmbits
territorials inferiors a un municipi amb algunes competències.
Bàsicament les competències eren l’administració i conservació
del patrimoni i la regulació dels béns comunals, la vigilància,
conservació i neteja de les vies urbanes, camins rurals, fonts,
abeuradors, l’execució de les obres i aquells serveis que
l’Ajuntament els delegués. Ara bé, l’ordenació, gestió i disciplina
urbanística depenien de l’Ajuntament al qual pertanyien, cosa
que comportava que l’Ajuntament decideix el pla urbanístic de
l’entitat.
Pel que fa a la Palma i Cervelló, s’observa en les actes de la
Junta Administrativa de l’entitat local de la Palma els problemes
que van començar a tenir per la dependència de Cervelló. Un
dels problemes va ser que van sol·licitar que un recaptador
passés per la Palma i d’aquesta manera que els habitants de la
Palma no haguessin d’anar a Cervelló per pagar els impostos.
La resposta va ser negativa ja que l’Ajuntament de Cervelló
s’hauria de fer càrrec de les despeses i dietes del recaptador.
Una de les altres demandes del primer any de la nova situació va
ser la de tornar a fer servir el segell d’abans de la independència
de la Palma, en què apareixia «Ayuntamiento de Cervelló y La
Palma».
Però el tema cabdal del 1941 van ser els pressupostos, la
Junta de la Palma va demanar a l’Ajuntament de Cervelló que
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inclogués en les despeses d’aquell any les obres d’interès per
la Palma, emfatitzant l’obra d’arreglar la barana de la carretera
al carrer Sant Isidre. L’alcalde de Cervelló, segons les actes
de la junta, els va prometre que ho tindrien en compte però
que veia improbable l’obra de la barana. En el mateix sentit
d’incomoditats per la gent de la Palma, en el nou context de
dependència de Cervelló, els impostos, els salconduits i les
declaracions de ramats s’havien de fer a Cervelló, per tant, s’hi
havien de desplaçar.
A més de totes aquestes inconveniències, s’hi va sumar que
l’Ajuntament de Cervelló va reclamar a l’entitat local de la Palma
un crèdit de 3.647 pessetes. A causa d’aquesta reclamació, la
junta va demanar assessorament a l’advocat Manuel Thió i
Rodés de Barcelona. L’advocat va explicar a la junta que si bé
no devien una part d’aquests diners perquè se n’havia parlat
verbalment quan s’estava organitzant l’entitat i per tant no era
vinculant, la Palma devia a Cervelló un any de contribucions
amb els corresponents endarreriments, però aclaria que aquests
diners s’havien de gastar exclusivament a la Palma.
Amb tot, el 20 d’abril del 1942 la junta va elaborar un projecte
de pressupost ordinari. El deute a Cervelló representava el
38 % de les despeses de la Palma.
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DESPESES

INGRESSOS

5.325 pessetes en:
- deute a Cervelló: 2.000
- lloguer casa: 300
- mobles: 300
- assessorament i gestió de l’expedient
d’Entitat: 175
- despeses i dietes de la junta: 500
- llum: 200
- escrivent: 500
- material d’escriptori: 200
- personal eventual: 300
- telèfon: 300
- obres públiques: 250
- imprevistos: 300
A partir de la imposició municipal:
5.325 pessetes.
- sobre la producció de la terra: 3.500
- repartiment general: 1.825

Pressupost ordinari realitzat per la junta administrativa de la Palma, 1942.

A partir d’aquestes dades es poden comprendre les dificultats de
gestionar la nova entitat; de fet, segons l’acta de l’Ajuntament
de Cervelló del dia 18 de desembre del 1947, aquesta entitat
local menor va deixar d’existir i va passar a ser considerada com
una aldea (en català, llogaret) que jurídicament es defineix
com un assentament humà de mida molt petita que no disposa
d’Ajuntament.
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EL PROCÉS
DE SEGREGACIÓ

La transició a la Palma
El general Franco va morir el 20 de novembre del 1975 i el
règim que havia controlat l’Estat i el país des de la guerra va
començar a trontollar. En l’etapa de transició de la dictadura
franquista a la democràcia actual, la vitalitat política,
associativa i social en general va ser molt activa. El 1977 es
va restaurar la Generalitat de Catalunya amb la formació d’un
govern provisional dirigit pel president Josep Tarradellas i
Joan (fill del poble de Cervelló, que va visitar el 15 de gener
del 1978). I es van convocar eleccions municipals el 3 d’abril
del 1979.
La Palma no va quedar al marge d’aquesta vitalitat i d’aquest
procés de transició: el 15 de gener del 1978 Josep Tarradellas,
president de la Generalitat restituïda, va visitar la Palma.

Visita del president Josep Tarradellas a la Palma, 15 de gener de 1978.

El 1976 es van engegar dues associacions que reivindicaven
la segregació de la Palma: Els Amics de la Palma i l’associació
L’Amistat de la Palma i Cervelló, que editava la revista El Nus a
través de la qual denunciaven les mancances municipals.
38

Revista El Nus de l’associació de L’Amistat de la Palma i Cervelló, 1978 i 1979.

El 1977 un grup de veïns de la Palma va organitzar «La comissió
d’estudis per la segregació de la Palma» formada per n’Antoni
Garcia, Marta Obiols, Emilio Llop, Lluís Fisas, Ramon Tintoré,
Eugeni Campderrós, Joan Rubio, M. Isabel Herrero, Mercè Llop,
Joan Rigol, Montserrat Rigol, Montserrat Llop, Rosa M. Arasil,
Jaume Balasch i Carles Ferrándiz. Aquesta comissió d’estudi
tenia com a objectius, d’una banda, buscar i informar-se sobre
la situació històrica del poble, per això necessitava accedir a
l’arxiu municipal de Cervelló per consultar els documents que
van permetre la independència de la Palma el 1937, i d’una
altra, analitzar la viabilitat econòmica de la segregació, per la
qual cosa havia d’accedir als llibres de partides de despeses i
ingressos i als llistats d’impostos de l’Ajuntament de Cervelló.
Tota aquesta recerca havia de servir per obrir un nou expedient
de segregació.
La comissió d’estudi, el 8 de novembre de 1978, va demanar
reunir-se amb els representants de l’Ajuntament per tal
d’organitzar aquesta recerca d’informació. En aquesta reunió
es va acordar que la comissió d’estudi podria consultar l’arxiu
municipal una vegada a la setmana durant una hora al llarg
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de tres mesos sota la vigilància dels municipals i també que
podria consultar els llistats d’impostos i llibres de partides de
despeses i ingressos durant el temps que necessités.
Joan Rendé, periodista del diari Avui, en un article del 21
d’octubre de 1978 enumerava els problemes que patia la Palma:
en primer terme i el més important, l’abandó de Cervelló
respecte del municipi. Seguidament, exposava la situació del
municipi com a conseqüència d’aquesta deixadesa per part de
Cervelló.
El trànsit de la carretera no estava regulat per discos de
limitació de seguretat, semàfors, ni passos zebra. Tampoc no
disposava de sereno ni de policia municipal. A més, l’Ajuntament
atorgava permisos d’obra a urbanitzacions il·legals que no
complien les lleis del sòl. I un dels problemes més greus era
la contaminació de les fonts de la Palma, perquè Fontpineda
no tenia conductor general d’aigües residuals; de fet, la Palma
tampoc no en tenia.
Seguint aquest retrat de la Palma del 1978 es comprenen
encara més les reivindicacions segregacionistes de les dues
associacions palmarenques Els Amics i L’Amistat i la recerca
d’informació de la comissió d’estudi per poder iniciar un
expedient de segregació.

Les primeres eleccions municipals:
la victòria de l’opció segregacionista
Les eleccions municipals es van entendre com una oportunitat
per millorar la gestió sobre el municipi per part de Cervelló i
sobretot com una oportunitat per aconseguir la segregació.
Des del poble de la Palma es van presentar dues candidatures,
ambdues defensaven la segregació del municipi. El Grup
Reformista de la Palma va néixer de la unió de la secció
palmarenca d’Esquerra Republicana de Catalunya i de l’asso
ciació Els Amics de la Palma que es declaraven apolítics. L’altra
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candidatura que es presentà fou De la Palma i per la Palma.
El Grup Reformista l’encapçalava en Jaume Giberga i el De la
Palma i per la Palma, n’Aleix Pascual. Ambdues candidatures
compartien una demanda: que el vot dels electors de la Palma
quedés a la Palma, és a dir, que els palmarencs i palmarenques
que votessin, votessin per les candidatures del poble.
Aquesta demanda va ser aconseguida. Es pot comprovar
observant els resultats de cada mesa electoral.
Dades oficials sobre el cens del municipi de Cervelló (i la Palma)
Cervelló
La Palma

Mesa 76/A

676 inscrits

Mesa 76/B

745 inscrits

Mesa 76

558 inscrits

Inscrits en total al municipi de Cervelló: 1.979 inscrits

BATLLE, Ramon. Crònica d’un Temps, d’un lloc i d’uns fets. p. 51.

Dels 558 habitants de la Palma inscrits en el cens, 466 vots van
anar a parar a les candidatures de la Palma, concretament 262
a la del Grup Reformista i 204 a la De la Palma i per la Palma. El
moviment segregacionista a la Palma estava consolidat: dels 493
votants de la mesa de la Palma, 466 van escollir les candidatures
favorables a la segregació, fet que representava el 95 %.
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Amb aquests resultats el Grup Reformista va aconseguir dos
regidors, càrrecs que van ocupar en Jaume Giberga i en Lluís
Fisas i el partit De la Palma i per la Palma en va aconseguir un
que va ocupar n’Aleix Pascual. Amb aquest panorama electoral,
els regidors de la Palma tenien un paper clau en l’elecció de
l’alcalde de Cervelló.
Tal com va rememorar Lluís Roig en les seves memòries, el 12
d’abril del 1979 va tenir lloc una reunió entre 5 persones de
Convergència i Unió de Cervelló, 7 persones del Grup Reformista
de la Palma i una de De la Palma i per la Palma. En aquesta
reunió, el grup de CiU va exposar la seva sorpresa pels resultats
obtinguts a la Palma i va afirmar que no s’oposaria al procés
de segregació de la Palma. I d’aquesta trobada, en va sorgir
un acord pel qual els partits palmarencs donarien suport al
candidat de CiU de Cervelló perquè fos elegit alcalde.
Així doncs, el 19 d’abril del 1979 es va celebrar el primer ple
municipal després de la dictadura en què, gràcies als vots
dels partits de la Palma, Joaquim Soler Canaleta va ser elegit
alcalde de Cervelló i la Palma. I va formar el següent equip de
govern:
Governació

Ramon Batlle (CiU)

Urbanisme

Antoni Fabra (CiU)

Hisenda

Lluís Fisas (Grup Reformista de la Palma)

Seguretat Ciutadana
i segon tinent alcalde

Jaume Giberga (Grup Reformista
de la Palma)

Serveis Socials
i Transports

Aleix Pascual
(De la Palma i per la Palma)

Sanitat

Antonio Villar (Progressistes de Cervelló)

Esports

Emiliano Aguilar (Progressistes
de Cervelló)

Ensenyament

Anton Canals (CiU)

Equip de govern de la primera legislatura de la transició a la Palma, 1979.
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Portada d’un informatiu municipal sobre l’abastiment d’aigües, 1983.

Un dels temes que va marcar més la primera legislatura va ser
l’abastiment d’aigües. Es van haver de perforar pous per intentar
trobar aigua, i finalment es van crear dues potabilitzadores
al sector II i al sector de Can Guitart Vell amb l’ajut d’una
subvenció de la Generalitat. D’aquesta manera, el 1983 aquest
problema es va solucionar; van passar, doncs, quatre anys
intentant resoldre-ho.

Principis dels 80: els primers intents
Al 1981 la comissió d’estudi i els tres regidors de la Palma
organitzaren una recollida de signatures favorables a la
segregació del municipi. Se’n recolliren 525 en un llibre, en
el qual també s’hi sumaren les mostres de suport de totes les
entitats del poble.
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I el 3 de setembre del mateix any en el ple de Cervelló els
tres regidors de La Palma van sol·licitar el suport de tot el
consistori per iniciar els tràmits per aconseguir la segregació
de la Palma, sol·licitud que va ser acceptada per unanimitat
dels assistents.
El següent pas va ser que el regidor Jaume Giberga va aconseguir
entrevistar-se amb el conseller Macià Alavedra, en aquell
moment conseller de Governació, a qui va entregar un escrit
raonat sobre la situació de la Palma de Cervelló. El Conseller
Alavedra es mostrava contrari a les segregacions, però tot i
així va afirmar que respondria a les qüestions plantejades en
l’escrit rebut.
A causa de la falta de resposta per part del conseller, es va
decidir fer arribar una carta explicant la situació al president
de la Generalitat, Jordi Pujol. En aquest document s’explicava
la situació de la Palma i s’informava que es disposava d’un
llibre de firmes dels habitants de la Palma favorables a la
segregació.
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Còpia d’una carta de Jaume Giberga demanant la segregació dirigida al president de
la Generalitat Jordi Pujol, 1984.
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Continuació de la carta.
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La resposta del president Jordi Pujol a data de 19 de setembre
del 1984 va ser que havia tramès aquesta carta al conseller de
Governació, Macià Alavedra.

Resposta del President de la Generalitat, 1984.
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La Generalitat es mostrava contrària a les segregacions en
general tal com diu el conseller Alavedra al regidor Jaume
Giberga. Els motius d’aquesta oposició de la Generalitat als
processos segregacionistes eren principalment que tenen un
cost elevat, perquè comporta construir un ajuntament nou i
organitzar una administració nova (funcionaris, serveis nous,
espais nous). A més, la Generalitat volia seguir el model
europeu d’organització municipal basada en grans localitats,
ja que alguns sectors universitaris de geògrafs i economistes
defensaven la tesi que les entitats municipals molt reduïdes
dificultaven la gestió general, ja que segons el seu parer
difícilment podien ser viables econòmicament. També és cert
que d’altres geògrafs defensaven la tesi contrària, ja que no
es pot comparar el poblament característic del Mediterrani,
intensiu i continuat, amb el poblament de la resta d’Europa,
concentrat en grans urbs.
Després d’aquestes gestions més individuals, el moviment
segregacionista va quedar en estat de letargia fins que es va
rellançar el 1987 amb la formació de la Comissió Promotora per
la Segregació de la Palma.

La Comissió Promotora per la Segregació
de la Palma
La Comissió es va constituir el 3 de novembre del 1987, tot i
que es van començar a reunir des de l’abril d’aquell any. Estava
formada, en aquest primer moment, pels següents membres:
Domènec Fort, Lluís Roig, Josep Sanarau, Jaume Balasch, Emili
Cervera, Lluís Fisas, Vicenç Ollé, Jordi Roig i Jaume Tintoré. Tal
com consta en el següent document de sol·licitud d’informació
a l’Ajuntament de Cervelló.
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Sol·licitud de documentació sobre la segregació de la Comissió Promotora per la
Palma a l’Ajuntament de Cervelló, 1989.

Aquesta Comissió es va organitzar internament de la següent
manera: el càrrec de president el va exercir en Jaume Tintoré;
el de vicepresident, en Domènec Fort; el de secretari, en Jordi
Roig, i el de tresorer, en Vicenç Ollé.
Com que un procés segregacionista és molt complex i tenint
en compte l’oposició de la Generalitat a les segregacions, la
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comissió va decidir contractar els serveis d’assessorament
administratiu i jurídic del gabinet d’advocats Jiménez de
Parga.
D’aquest gabinet, els advocats Juli Hernández Puértolas i Carles
Ferrándiz i l’economista Antoni Batlle van ser els encarregats de
preparar el que havia de ser l’expedient de segregació seguint
el reglament de demarcació territorial d’aquell moment (Decret
140/1988, de 24 de maig).
Per tal de poder presentar l’expedient de segregació a
l’Ajuntament de Cervelló, van ser necessàries les següents
accions:
• Partir de la delimitació concedida per la Generalitat de
Catalunya l’any 1938.
• Completar i actualitzar el llibre de signatures que s’havia
iniciat el 1981 per aconseguir el 50% que disposava la llei.
És per aquest motiu que els dies 14, 15 i 16 d’agost del
1988 es va convocar els veïns de la Palma a la biblioteca
per recollir les firmes dels que encara no havien pogut
firmar en el llibre de signatures obert el 1981.
• Fer davant de notari un acte de protocolització de les
signatures, acte que els va suposar una despesa de 62.018
pessetes.
• Recollir dades econòmiques i tributàries per fer un estudi
de viabilitat econòmica.
Després d’aquestes gestions per part de la comissió, el 23 de
desembre del 1988 la Comissió Promotora per la Segregació de
la Palma va poder presentar a l’Ajuntament de Cervelló l’escrit
de sol·licitud per la iniciació de l’expedient de segregació de
la Palma.
En aquesta notícia, publicada el 28 de desembre del 1988
al diari Avui, es recull el moment en què l’alcalde de Cervelló
rep la sol·licitud de mans de la Comissió Promotora i diu que
«donarà suport al procés».
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Publicació del diari Avui, 28 de desembre de 1988.

La Comissió va organitzar una assemblea informativa el 27 de
gener del 1989 assistida pels
advocats i l’economista del
gabinet que portava el procés
legal, amb l’objectiu d’informar
de la situació a la gent de la
Palma. Per la Comissió per
la Segregació era important
fomentar i mantenir la comu
nicació amb el poble, sobretot
perquè tot i que era un procés
molt administratiu i burocràtic
era necessari el suport de tota
Cartell informatiu, 1989.
la gent de la Palma.
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En aquesta diapositiva de l’assemblea del 27 de gener, podem veure els membres de
la Comissió Promotora i els advocats i economista del gabinet Jiménez de Parga. La
comissió treu el símbol que presideix aquest acte dels bitllets de l’època republicana
en què la Palma era independent. El 1996 la comissió va encarregar un disseny nou
del símbol.

L’Ajuntament, però, va començar a exigir a la comissió més
documents o rectificacions dels documents presentats el 28
de desembre. Primer va demanar el plànol del nou municipi
resultant de la segregació, plànol que va ser lliurat el 4 de gener.
I el 6 de febrer del 1989 l’Ajuntament de Cervelló va emetre
un document en què feia un seguit d’observacions respecte a
l’expedient lliurat i donava 10 dies de termini per reparar els
defectes que, segons l’Ajuntament, tenia l’expedient.
Aquestes observacions eren que a l’expedient no es preveia
la capitalitat del nou municipi. En segon lloc, que les
firmes presentades tenien alguns errors que feien que no
representessin més del 50% dels habitants del nou municipi,
tenint en compte el darrer cens electoral del 1988. De les 808
firmes presentades: 202 eren de persones no censades en el
cens del 1988, hi havia 15 firmes duplicades i no es podien
comptabilitzar les firmes en representació d’associacions o
entitats; per tant, acceptaven 591 firmes que representaven
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exactament el 50% dels 1.182 habitants censats el 1988, però
calia que representessin més del 50%.
En tercer lloc, no acceptaven l’acta de protocolització del llibre
de firmes, calia protocolitzar cada firma i no només el llibre.
La Comissió va presentar la capitalitat i les al·legacions el 9
de febrer. En aquestes recriminava a l’Ajuntament el poc temps
que els havia donat per resoldre aquests punts i també el fet
que no acceptessin la protocolització del llibre de firmes, ja
que això havia significat una despesa de diners força elevada.
A causa del buit de l’Ajuntament de Cervelló es va organitzar
una recollida de firmes a la biblioteca de manera urgent per
aquell mateix cap de setmana supervisat pel secretari de
l’Ajuntament, Enric Guimerà i Guimerà, el qual tenia potestat
per protocolitzar cada signatura.

Comunicat urgent de la Comissió Promotora per a la nova recollida de signatures,
febrer de 1989.
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El poble va respondre d’una manera molt activa a la crida
de la Comissió per a la Segregació. Es van recollir en dues
hores i mitja cada dia (dissabte 10 i diumenge 11 de febrer)
un total de 789 signatures (657 de persones censades i 132
de no censades) dels 1.063 censats, d’aquesta manera, es va
aconseguir una afluència de tres signatures per minut.

En aquesta imatge es pot veure en Domènec Fort i en Jaume Balasch, membres de la
Comissió Promotora, i en primer pla el secretari de l’Ajuntament, Enric Guimerà.
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En les següents es constata l’afluència de gent de la Palma a la recollida de firmes
organitzada per la Comissió Promotora a la biblioteca (llavors situada a l’anomenada
Casa de les Nines, al carrer Santa Maria).

El 16 de febrer, per tant dins del termini exigit de 10 dies
per l’Ajuntament de Cervelló, la comissió va lliurar formalment
les signatures protocolitzades. La comissió se n’havia sortit,
d’aquest primer entrebanc important per a l’expedient.
El 17 de març es va celebrar un ple extraordinari per primer cop
a la Palma, concretament a l’Aliança Palmarenca. Transcrivim
part de l’acta de la sessió en què es diu:
«Per unanimitat, s’han pres els següents acords:
1r) INICIAR i instruir l’expedient de segregació d’una part
del terme municipal per constituir el nou municipi de
la Palma de Cervelló.
2n) RETRE COMPTE de l’anterior acord a la direcció
general d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.»
D’aquests acords, se’n desprèn la idea que el consistori semblava
que estava a favor d’avançar en el procés de segregació.
El 13 de maig del 1989 es va comunicar l’Edicte de l’Ajuntament
de Cervelló al DOGC i es va obrir un període de 60 dies d’exposició
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pública de l’expedient. S’hi van presentar 6 al·legacions. La
primera va ser la presentada per l’empresa Rondel SA, en la
qual es demanava que la planta quedés a Cervelló, al·legant
motius econòmics i de màrqueting de l’empresa. La resta
d’al·legacions van ser presentades per l’Associació de Can
Guitart Vell, la Societat Coral Diana i la Germandat de Sant
Sebastià en les quals majoritàriament s’estava a favor de la
segregació però en contra del terme municipal resultant.
Al juliol va finalitzar el termini d’al·legacions, però al setembre
l’Ajuntament va demanar completar un seguit de punts de
l’expedient. Una de les demandes va ser presentar l’estudi
econòmic respecte a la viabilitat de la segregació no només del
1988 sinó dels anys anteriors.
L’economista Antoni Batlle, que s’havia ocupat de fer l’estudi
econòmic per petició de la Comissió Promotora, considerava
que els aspectes que demanaven no estaven justificats, no es
deia el motiu pel qual s’exigien ni tampoc la importància que
tenien per al procés. Respecte a la manca d’estudis econòmics
relatius als anys anteriors al 1988, l’economista va recordar
a l’Ajuntament que l’estudi econòmic havia estat elaborat a
partir dels documents aportats pel mateix Ajuntament, per
tant, era incomprensible que ara els ho demanessin, tenint en
compte que havien estat elaborats conjuntament.

El finançament i la comunicació
de la comissió
El procés legal ocasionava una sèrie de despeses d’assessorament
jurídic, de notaria, material d’impremta, etc. La comissió va
fer un càlcul de la quantitat necessària per cobrir aquestes
despeses fins a la consecució de la segregació. Van calcular que
amb 5.000 pessetes per persona n’hi hauria prou; així doncs,
van crear uns títols per adquirir amb aquest valor.
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Títol, desembre
de 1988

Rebut del títol.

En el quadern de control d’adquisició de títols d’en Jaume
Balasch, hi consten 510 persones. El poble també es va implicar
econòmicament en aquest procés.
El desembre del 1991 la Comissió Promotora per la Segregació
de la Palma va publicar un llibret en què es repassaven els
esdeveniments més rellevants sobre el procés de la segregació
fins al desembre del 1990. Amb aquesta publicació es pretenien
dos objectius: d’una banda, comunicar els passos que seguia la
Comissió Promotora al poble, ja que la major part del procés
eren tràmits administratius dels quals difícilment la gent de
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la Palma tenia cap seguiment; i d’una altra, recaptar fons per
finançar el procés, car els anunciants del llibret havien de
pagar per un quart de pàgina 5.000 pessetes, per mitja, 10.000
i per una, 20.000.

Llibre elaborat per la Comissió Promotora per
la Segregació, 1991.

El procés es complica: 1990
Després de fer les rectificacions exigides per l’Ajuntament
de Cervelló, la instrucció de l’expedient havia finalitzat, el
següent pas era trametre’l al Departament de Governació,
fet que va succeir el 7 de març del 1990.
Però a finals del mateix mes els serveis tècnics del departament
van retornar l’expedient per una sèrie de defectes formals que
calia esmenar. Malgrat l’escrit de l’Ajuntament raonant els
passos seguits i demanant alguns aclariments a la Generalitat,
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el departament es va mantenir en la seva posició inicial.
Així doncs, la Generalitat no acceptava l’expedient, cosa que
va provocar que la Comissió Promotora es veiés obligada a
contractar els serveis d’un gabinet d’estudis econòmics més
especialitzat en la qüestió de segregacions, que va ser el
gabinet de Pere Lleonart.
El procés de segregació s’estava alentint: els tràmits exigits
eren més complexos. Cal tenir en compte que la Generalitat de
Catalunya no estava a favor dels processos segregacionistes, és
a dir que no facilitarien el procés de segregació de la Palma14.
A més d’aquesta oposició de la Generalitat, al ple del 2 de
març del 1990 va aflorar un dels temes clau d’aquest procés
segregacionista: la delimitació territorial del nou terme
municipal. La discrepància entre Cervelló i la Palma respecte a
aquest tema no era una novetat. Quan la Generalitat republicana
va atorgar la independència a la Palma, no va poder resoldre
els límits territorials del municipi fins al 1938 tot i que la
independència havia estat decretada el 1937.
En aquest ple del 2 de març es va aprovar per unanimitat la
creació del nou municipi de la Palma, però a causa de la qüestió
territorial els quatre regidors de la Palma van aclarir el seu
vot dient que si bé estaven d’acord amb la segregació, no ho
estaven amb el terme municipal proposat per l’Ajuntament de
Cervelló, sinó que defensaven la proposta territorial presentada
per la Comissió per la Segregació.

14

Precisament el 1990 hi havia set pobles més en tràmits de segregació: Peratallada, al Baix Empordà; Sant Julià de Cerdanyola, al Berguedà; Rocafort de Vallbona, a l’Urgell; la Serra d’Almos, a la Ribera d’Ebre; Gimenells, al Segrià; Ciutat
Badia, al Vallès Occidental, i Ars i Civís, a l’Alt Urgell. És el que es va anomenar
la «febre segregacionista».
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Límits territorials proposats per la Comissió Promotora, el qual es basava en la delimitació obtinguda el 1938.

Delimitació proposada per l’Ajuntament de Cervelló.

La part que retallava Cervelló no era qualsevol territori, no
significava només una retallada de terreny per a la Palma,
sinó que comportava perdre el control sobre el territori que
transcorre per l’N-340 i per l’empresa vitícola Rondel.

Mapa publicat al diari Avui, 1 d’abril de 1990.
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La periodista Eva Màrmol, en un article al diari Avui de l’1
d’abril del 1990, explica aquesta polèmica que titula «El vi
que tothom vol». En aquest article recull les justificacions de
l’alcalde de Cervelló Josep Lluís Morant respecte al tema de la
Rondel: «Volem la fàbrica per qüestió de prestigi, perquè la
majoria de treballadors som veïns de Cervelló i perquè l’empresa
mateixa vol continuar amb nosaltres».
Si bé ambdues parts estaven d’acord en la negociació, segons
recull aquesta periodista, l’Ajuntament creia que s’arribaria a
un acord sense necessitar l’arbitratge de la Generalitat; per
contra, la Comissió Promotora considerava que la Generalitat
havia d’arbitrar aquest conflicte territorial.
Així doncs, el procés de segregació continuava complicantse: d’una banda, la Generalitat demanava estudis nous i per
tant calia refer l’expedient, fet que suposava reiniciar part del
procés; i d’una altra, Cervelló i la Palma estaven en desacord
respecte a la delimitació territorial.

Del 1991 al 1996: tràmits i tràmits
El gabinet de Pere Lleonart va elaborar el nou estudi sobre
la viabilitat econòmica de la segregació de la Palma i el va
presentar el 1991. En aquest estudi s’incloïen els elements
exigits pels serveis tècnics del Departament de Governació: els
serveis que podria oferir el nou municipi i els recursos que
disposaria per portar-los a terme, l’efecte de la segregació sobre
la qualitat mitjana dels serveis, i els criteris de distribució
patrimonial i del personal entre l’Ajuntament de Cervelló i el
nou Ajuntament de la Palma. En resum, era un estudi molt més
extens i profund.
Aquest estudi concloïa que el projecte de segregació de la Palma
complia els requisits legals, ja que els municipis resultants
tenien el territori i els recursos per exercir les competències
municipals, i tampoc no comportava la disminució de la qualitat
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mitjana dels serveis. Cal tenir present que aquest estudi de
viabilitat es fonamentava en la delimitació territorial del 1937,
per tant, incloïa els territoris en litigi a favor de la Palma.
El 15 d’octubre es va entregar a l’Ajuntament i es va demanar
que es trametés de nou l’expedient amb la màxima celeritat. El
16 de març del 1992 es va exposar l’expedient de segregació de
la Palma amb els canvis pertinents promoguts per la Generalitat
i el 6 de juliol va tornar a tenir entrada al Departament de
Governació.
Al ple del 31 de maig del 1993 no es va aconseguir el quòrum
necessari en les votacions a causa de les discrepàncies en la
delimitació territorial. Vuit regidors hi van votar a favor i 5, en
contra. Hi havia tres propostes territorials: la que respectava
el decret del 1938 proposada per la Comissió per la Segregació,
la que incloïa la zona de la Rondel i de l’N-340 al municipi de
Cervelló proposada per l’Ajuntament de Cervelló i una tercera
proposada per Units per Cervelló en què s’intercanviava el
sector de Raimat, que es situaria dins del municipi de Cervelló,
per les urbanitzacions de Puigmontmany i Costa de la Perdiu,
que passarien a formar part del nou municipi de la Palma.
La Comissió per a la Segregació va demanar a l’Ajuntament que
tramités igualment l’expedient de segregació a la Generalitat,
malgrat aquest desacord sobre la delimitació territorial, i que
la Comissió de Delimitació Territorial fos l’encarregada de traçar
els nous límits territorials. Segons la comissió segregacionista
calia que el procés avancés i sobretot que la Generalitat
s’impliqués com a àrbitre en el conflicte.
Així ho van fer, però al març del 1994 la Generalitat va comunicar
a l’Ajuntament que no podia continuar amb el tràmit perquè
precisament no existia prou majoria favorable en el ple del
consistori. Llavors en el ple del 27 de maig es va aconseguir
continuar l’expedient amb el vot favorable de dues terceres
parts del consistori. Però el 8 d’agost del 1994 una altra vegada
l’expedient va ser retornat per la proposta territorial d’Units
per Cervelló que significava una alteració de l’expedient. Ara
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bé, l’Assessoria Jurídica de la Generalitat va fer reconsiderar
la devolució i, per fi, l’expedient va entrar definitivament al
Departament de Governació el 18 d’octubre del 1994.
El 21 de novembre del 1994 la Generalitat va comunicar a la
Comissió Promotora l’inici de l’expedient de segregació. A partir
d’aquell moment, calia esperar que la Generalitat es pronunciés
respecte a la segregació. Al llarg del 1995 no s’hi va pronunciar.
En una article a El Periódico, Xavier Adell exposava que segons
fonts de la conselleria de Governació el futur de l’expedient era
molt incert per la línia política contrària de la Generalitat15.
En aquest context d’incertesa, la Comissió per la Segregació va
decidir obrir-se a nous membres. Van convocar el 18 de febrer
a la biblioteca les persones interessades a col·laborar amb la
Comissió Promotora.

Comunicació de la Comissió Promotora convidant a la col·laboració de més gent, 1996.

15

Adell, Xavier. «La Generalitat estudiarà la petició de segregació del nucli de la
Palma». El Periódico. (26 de juliol del 1995).
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I als 9 membres de la comissió inicial s’hi van afegir el 22 de
març del 1996: Jordi Aubach, Salvador Badenes, Montserrat
Cartanyà, Miquel Farga, Antonio Fernández Ariza, Beatriz
Gallego, Ferran Guardiola, Joan Llop, Josep M. Llop, Francesc
Nicolás Hernández, Josep Ollé, Lluís Pascual, Anton Rodrigo,
Ramon Vinyoles, Àngel Aguilar i Josep Fonts.

1996: la mobilització del poble
Un dels moments més crítics del procés va ser quan la Comissió
de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya va
informar desfavorablement sobre la segregació de la Palma el
21 de maig del 199616.

Portada d’una comunicació de la situació
del procés de segregació fet per la
Comissió Promotora, 1996.

16

64

La Comissió de Delimitació Territorial estava formada per tècnics, representants
universitaris, representants de la Generalitat i membres de l’Associació de Municipis (alcaldes de CiU) i de la Federació de Municipis (alcaldes del PSC i Iniciativa). Precisament aquesta federació es va pronunciar en contra de l’acord desfavorable a la segregació, ja que si bé eren contraris als processos segregacionistes
en general, afirmaven que no es podia anar en contra d’un acord municipal
unànime.

Aquest informe contrari a la segregació comprometia
seriosament la viabilitat de l’expedient, ja que el Consell
Executiu de la Generalitat només estava obligat a pronunciarse a favor d’una segregació en el cas que els informes de la
Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica
de la Generalitat i de l’Ajuntament fossin tots favorables a la
segregació.
Per argumentar aquest informe desfavorable, la Comissió de
Delimitació Territorial va presentar els següents motius: en
primer lloc, consideraven que els dos nuclis no estaven prou
diferenciats territorialment, ja que no hi havia una franja
de més de 2.000 metres de sòl no urbanitzable entre els dos
municipis. En segon lloc, creien que la segregació comportaria
una disminució de la qualitat mitjana dels serveis perquè
no es disposaria de prou ingressos. En darrer lloc, no veien
motius notoris de necessitat o conveniència social, econòmica
o administrativa per portar a terme aquesta segregació.
La Comissió per la Segregació va rebatre cadascun dels
arguments esgrimits per la Comissió de Delimitació Territorial,
els quals van difondre l’1 d’agost d’aquell any en el següent
document.
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Díptic informatiu de la Comissió Promotora, 1 agost de 1996.

Aquesta pronunciació desfavorable de la Comissió de
Delimitació Territorial va comportar diferents reaccions. La
Comissió Municipal de Govern de Cervelló es va reunir al cap
de quatre dies per manifestar la seva oposició a la resolució
de la Comissió de Delimitació Territorial i la van presentar al
conseller Xavier Pomés.
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Pel que fa a la Comissió Promotora per la Segregació, va buscar la
màxima mobilització dels regidors de la Palma a qui va pressionar
perquè retiressin el seu suport al govern de l’Ajuntament de
Cervelló si no s’acceptava l’expedient presentat i se’ls va instar
a no acceptar l’elaboració d’un altre expedient17. La resposta
dels regidors no va ser homogènia respecte al fet de negar-se a
presentar un altre expedient; per contra, la resposta de retirar
el suport a l’alcaldia va ser negativa per part de tots ells, ja que
ho consideraren massa «radical».
Però, sobretot, la comissió va buscar la màxima participació de
la gent de la Palma, és per aquest motiu que es van fer entrar
al registre de la Generalitat moltes cartes a títol individual
dirigides al President i al conseller Pomés en què es mostrava
la indignació dels ciutadans de la Palma, amb la finalitat de
saturar el registre d’entrada.

17

Era evident que darrere la proposta de fer un altre expedient hi havia la idea
d’endarrerir encara més el procés i desanimar la Comissió Promotora.
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Una de les moltes cartes dirigides al President de la Generalitat, 16 de juny de 1996.
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Una de les moltes cartes dirigides al Conseller de Governació, 16 de juny de 1996.
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Ara bé, potser un dels actes més emblemàtics i amb més
repercussió que va organitzar la Comissió per la Segregació
va ser la passejada popular per l’N-340 dels veïns de la Palma
i Cervelló el 30 de juny del 1996. El programa d’activitats va
ser el següent:

Cartell informatiu dels actes reivindicatius, 30 de juny de 1996.
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Instal·lació simbòlica d’una duana,
30 de juny de 1996.

Imatges de la manifestació a la N-340, 30 de juny de 1996.

La manifestació anava encapçalada per l’alcalde de Cervelló,
Josep Lluís Morant, i l’equip de govern d’aquella legislatura,
que sostenien una pancarta amb el lema: «La Palma i Cervelló
volem la Palma independent». També l’oposició del govern es
va afegir a l’acte. Per tant, es podria afirmar que tant Cervelló
com la Palma es van unir en aquest acte organitzat per la
Comissió Promotora.
La Televisió de Vallirana en el programa Actualitat comarcal va
fer un reportatge sobre aquest acte. D’aquest, en podem extreure
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algunes intervencions de membres de la Comissió Promotora.
Josep Sanarau demanava a la Generalitat que els retornés la
independència que la mateixa Generalitat els havia atorgat el
1937 i ho comparava amb la demanda de retorn de l’arxiu de
Salamanca. Jaume Tintoré demanava paciència als conductors
aturats a l’N-340, recordant que era un acte reivindicatiu d’un
poble i remarcava la importància de la unitat de Cervelló i
la Palma respecte a la segregació. Miquel Farga valorava molt
positivament l’acte i afirmava que la manifestació havia estat
seguida per unes 300 persones.
Aquest acte va tenir força ressò en els mitjans de comunicació
a causa de les retencions que va provocar a l’N-340.

Retencions a la N-340, 30 de juny de 1996.

Un exemple d’aquest ressò és aquesta notícia publicada a La
Vanguardia el dia després de la passejada; també se’n feren
ressò El Mundo, El País i El Periódico18.

18
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De cada acte o novetat respecte al procés de segregació, la Comissió per la
Segregació enviava un comunicat via fax als principals mitjans de comunicació
d’àmbit nacional i comarcal: El Periódico, La Vanguardia, El País, Avui, Far del
Llobregat, l’agència Efe, la COPE, Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona-Cadena Ser,
Ràdio Molins de Rei, Ràdio Cervelló, TV3, TVE i Antena 3. Tot i que alguns
d’aquests mitjans no van publicar cap notícia sobre la qüestió, probablement per
pressions polítiques.

Publicació del diari La Vanguardia, 1 de juliol de 1996.

Aquesta recerca d’implicació de la gent de la Palma amb el procés
no va quedar aquí. La Comissió Promotora va encarregar a un
dissenyador un nou logo per al lema «La Palma Independent»,
que va aparèixer a la portada del programa de la festa major
d’aquell any, en les samarretes, enganxines i pancartes. A més,
al llarg del 1996 la Comissió per la Segregació va organitzar
altres actes festius i reivindicatius com ara un bingo el 16 de
juny o el Ball de la Samarreta el 18 d’octubre al poliesportiu.
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Portada del programa de la Festa Major de 1996.

Paral·lelament, calia seguir pels canals administratius.
L’advocat de la Comissió per la Segregació va al·legar en contra
de l’informe negatiu de la Comissió de Delimitació Territorial
el 21 de juliol, i va aportar més documents: un dictamen
sobre la viabilitat econòmica del projecte de segregació
de la Palma elaborat per l’economista Joan Pinyol i Ribas,
l’informe de l’arquitecte municipal acreditant que Cervelló
i la Palma formaven dos nuclis diferenciats, i una memòria
sobre la conveniència social, econòmica i administrativa de la
segregació. En aquestes al·legacions es va sol·licitar que es
tornés a reunir la Comissió de Delimitació Territorial tenint en
compte la nova documentació.
La Generalitat va respondre que no reuniria una altra vegada
la Comissió de Delimitació Territorial i que l’expedient
continuaria el seu tràmit cap a la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat. Veient la negació de convocar la Comissió
de Delimitació Territorial, la Comissió Promotora va demanar
una audiència personal amb el president de la Generalitat,
Jordi Pujol. No es va aconseguir amb el President, però sí amb
el conseller de la Presidència, Sr. Trias, que va comunicar en
aquesta trobada la dificultat per concedir la segregació.
El 21 de novembre del 1996 la Comissió Jurídica va obligar la
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Comissió de Delimitació Territorial a valorar la documentació
presentada per la Comissió per la Segregació, per tant es va
haver de reunir un altre cop per tractar la segregació de la
Palma.
El 1997 es podria batejar amb el nom de l’any de l’espera: la
Comissió de Delimitació Territorial s’havia de reunir. Al gener
es van reunir els regidors i l’alcalde de Cervelló amb el conseller
Trias, el qual els informà que la segregació de la Palma estava
en estudi. La trobada de la Comissió de Delimitació Territorial
no va tenir lloc fins al 17 de febrer de l’any següent: tot un
any!

El finançament
El títols de 5.000 pessetes van ser la base del finançament,
però es van haver de començar a buscar altres fórmules per
recaptar diners per pagar les despeses del procés: bingos,
balls, samarretes. La comissió cada vegada va insistir més que
l’Ajuntament de Cervelló havia d’assumir la major part de les
despeses, sobretot a partir del juny del 1997, quan el gabinet
d’advocats que portava el procés legal va demanar una altra
injecció de diners per poder acabar el procés.

1998: l’acte final del procés
El 1998 va començar amb bon peu per a la segregació. D’una
banda, el conseller de Governació, Xavier Pomés, el 9 de gener
va rebre l’alcalde i els regidors de la Palma: Anna Maria Roura,
Jordi Sanarau, Miguel Pérez i Pere Quiñonero. En aquesta
recepció, el conseller va manifestar que en breu la divisió dels
dos pobles que configuraven el municipi de Cervelló i la Palma
esdevindria una realitat.
D’altra banda, el 16 de febrer es va produir una reunió entre
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Publicació de L’informatiu, febrer - març 1997.

la Comissió per la Segregació, l’advocat Jiménez de Parga i
el conseller Pomés, que els va exposar la voluntat política
favorable a la segregació de la Palma.
L’endemà, el 17 de febrer, la Comissió de Delimitació Territorial
es va reunir i va informar que no hi havia cap obstacle per a
la creació del nou municipi de la Palma de Cervelló. El 14 de
maig del mateix any la Comissió Jurídica Assessora també s’hi
va manifestar favorable a través d’un dictamen. Finalment, les
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comissions tècniques de la Generalitat es mostraven favorables
a la segregació després de tants entrebancs.
D’aquesta manera es va entrar en la fase final del procés. La
direcció general d’Administració Local, presidida per Joan
Reventós, el 5 de juny va proposar una delimitació territorial
que seguia la proposta de Cervelló i va obrir un període de 15 dies
per fer les al·legacions corresponents. El 2 de juliol la Comissió
per la Segregació de la Palma va presentar les al·legacions
demanant que els límits territorials fossin els de l’any 1937.
L’advocat Julio Hernández Puértolas, en l’al·legació, donava
diferents arguments a favor de la proposta de respectar el
decret del 1938. Un argument històric era respectar els termes
concedits per la Generalitat el 1937, un argument geogràfic era
que no es podien decidir els termes municipals en funció del
projecte de la variant de l’N-340 i un argument econòmic era
que el potencial de creixement econòmic havia d’estar basat
en els termes de l’any 1937 i qualsevol alteració d’aquest terme
hauria de ser compensada.
Finalment, el Consell Executiu de la Generalitat, reunit
el dimarts 21 de juliol del 1998, va aprovar el decret de
segregació de la Palma de Cervelló del municipi de Cervelló.

Enunciat del decret 185/1998, 21 de juliol, publicat al DOGC.

En l’article 2 del decret es delimitava el terme municipal del
nou municipi sense haver tingut en compte la proposta de la
Comissió Promotora de mantenir el terme del 1937, sinó que
seguia la proposta de Cervelló, per tant Cervelló aconseguia la
Rondel i el tram de l’N-340.
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Evidentment, la Comissió Promotora per la Segregació es va
mostrar descontenta. En un article d’El Diari19 del juliol del
1998, Jordi Aubach assegurava que la comissió gestora que
presidís el primer Ajuntament de la Palma hauria de presentar
un recurs en contra d’aquesta delimitació.
La segregació de la Palma i la polèmica pels nous límits
territorials del terme van ser notícia en diferents diaris i
publicacions per la seva importància: renaixia un municipi.

Publicació de La Vanguardia, 19 de juliol de 1998.

19
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El Diari, publicació del Baix Llobregat bimensual.

Portada de la publicació d’El far, juliol de 1998.

Amb tot, després de molts anys d’esforç, lluita i entrebancs
per part de les administracions, la Comissió Promotora havia
aconseguit recuperar la independència de la Palma. El poble
de la Palma podia celebrar per fi la seva independència i es va
organitzar un ball popular el 24 de juliol.

Anunci de la celebració de la independència, 24 de juliol de 1998.
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Des de la data de la publicació del decret que atorgava la
segregació, es va organitzar una comissió amb la finalitat
d’aconseguir la màxima informació i de facilitar la feina a la
futura comissió gestora; de fet, un dels compromisos principals
que van assumir els seus membres va ser el de donar suport al
contenciós contra el terme municipal establert en el decret.
Del juliol al desembre va funcionar aquesta comissió formada
pels quatre regidors de la Palma, membres de les agrupacions
electorals Tots per la Palma, Grup de Futur i Convergència
i Unió, i de la Comissió Promotora per la Segregació de la
Palma.
El 30 de desembre del 1998 a les 7 del vespre, la comissió
gestora de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló es va
constituir oficialment. La Palma tornava a tenir Ajuntament
propi. Seguint la legislació respecte a les segregacions, el
conseller de Governació havia d’escollir la comissió gestora que
governaria el nou municipi i el president d’aquesta exerciria
d’alcalde provisional fins a les eleccions municipals.
En aquest acte es va constituir la comissió gestora amb 11
vocals gestors a proposta de les tres llistes electorals (Tots per
la Palma, Grup de Futur i Convergència i Unió): Jaume Tintoré,
Joan Llop, Lluís Fisas, Pere Ardoy, Josep Maria Llop, Josep
Miquel Pérez, Albert Guilera, M. Àngels Ollé, Quim Obiols, Joan
Gràcia i Miquel Farga. Seguidament s’havia d’elegir el president
de la comissió gestora que, per unanimitat, va ser en Jaume
Tintoré i Balasch: el primer alcalde en funcions de la Palma des
de Pasqual Ollé.

Comença aquí una nova etapa de la història de la Palma:

la Palma independent
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Publicació d’El far, 8 de gener de 1999.

la Veu: Publicació número 0 de La Veu, abril 1999.
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