
L’ampliació 
de l’escola El Solell 
ja és un fet



Editorial
Cada país, amb les 
decisions que pren, 
decideix quin mo-
del de societat vol 
construir. Ara estem 
patint els resultats 
d’unes polítiques 
desencertades dels 
últims temps, tan 
econòmiques, com 
socials i  laborals.

A nivell municipal també podríem afirmar que 
cada decisió que pren un equip de govern mu-
nicipal (pressupostos, projectes d’inversions, 
ordenances fiscals, polítiques socials, etc.) 
desemboquen irremeiablement en un determi-
nat model de poble.

En aquesta legislatura i donant continuïtat a 
les polítiques engegades al juny del 2007, el 
model de poble que volem tirar endavant, ha 
estat del tot coherent i d’acord, ja no tan sols 
amb el programa electoral sinó també, amb la 
filosofia de poble pel que sempre hem lluitat: 
volem un poble petit, sostenible i cohesionat, 
aplicant aquesta premissa tant en la gestió 
diària com a l’hora de prendre decisions im-
portants que marcaran el futur del nostre mu-
nicipi (com per exemple el model de poble que 
inspira el POUM).

Tal com hem remarcat, els pressupostos són 
l’eina de donar forma a un model de poble i 
de societat. 

Mantenir les subvencions a les entitats del po-
ble suposa una ferma voluntat de donar su-
port a un actiu bàsic i primordial per defensar 
una cohesió social que neix en aquest àmbit; 
l’associatiu. Només amb la voluntat de man-
tenir un equilibri i una sostenibilitat social i 
familiar a la Palma es pot produir, en uns pres-
supostos a la baixa, un increment de la despe-
sa social, ja no només econòmica per a ajuts a 
famílies en dificultats cada cop més bàsiques i 
primàries, sinó  en recursos humans per poder 
atendre aquestes situacions límit.

Amb aquesta voluntat encararem el nou any 
que esperem i desitgem que esborri els ante-
riors. I que les festes de Nadal ens facin creure 
en les coses importants de veritat. 

Xavier González
Alcalde de la Palma
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L’ampliació de l’escola El Solell ja és un fet
L’edifici de l’ampliació del CEIP El Solell s’ha plantejat amb un únic volum de 2 plantes corresponent 
al programa d’Infantil i serveis comuns (menjador i gimnàs-vestidors) cercant la màxima compacitat.

La nova ampliació tracta de regularitzar i ordenar 
els diferents espais exteriors alhora d’intentar acon-
seguir una bona connexió i orientació de les dife-
rents peces del programa funcional requerit. Es fa 
un plantejament perquè, dins el solar, els espais 
resultants quedin ordenats aprofitant al màxim pos-
sible l’espai.

El nou volum d’ampliació es situa al sud de l’edifici 
existent com una segona franja de programa 
paral·lela i situada a la cota de planta baixa (cota de 

l’antic pati-pista), convertint-se en sòcol de l’alçat principal. S’ha optat per un esquema compacte, 
de fàcil connexió i de fàcil construcció deixant la resta d’espai lliure com a pati. La posició del nou 
edifici a la plataforma de l’antic pati-pista permet una gran simplicitat pel que fa a la construcció i la 
seva proximitat a l’edifici existent garanteix una fàcil connexió. La col·locació del nou volum respecte 
a l’existent s’ha fet, en secció, de manera esglaonada. La formalització i disposició volumètrica de 
la proposta es fa tenint en compte de no interferir en el tema de vistes i lluminositat de les aules de 
l’edifici existent. Segons això, el volum de major alçada, corresponent al gimnàs, es situa coincidint 
amb el nivell de terrassa més elevat (planta segona).

Es plantegen dos patis independents: Infantil i Primària, 
de manera que el primer, per la seva posició, permet 
que sigui fàcilment accessible des del carrer Alberes i, 
alhora, el segon gaudeix d’un nou accés adaptat des del 
carrer Joan XXIII. S’ha plantejat un nucli de comu-
nicacions d’escala i ascensor extern que connecta les 
diferents plantes de l’edifici existent i, alhora, lliga amb 
el nou volum d’ampliació. Tots els recorreguts es pro-
dueixen sempre a cobert. 

L’orientació de cadascuna de les peces del programa 
tant a l’ampliació com a la reforma no respon només a 
una qüestió de visuals i d’entorn. Es tracta de donar res-
posta també a les necessitats llumíniques dels diferents 
espais. Les aules d’Infantil, així com el seu corresponent 
pati, s’orienten a sud cercant la bona orientació i màxim 
assolellament. 
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L’ampliació de l’escola El Solell ja és un fet
La superfície de l’edifici existent reformat és de 2.122 m2 (por-
xos inclosos) i la de l’edifici d’ampliació 1.807 m2. La urbanit-
zació de les pistes té una superfície de 5.630 m2.

La proposta ha destinat les plantes primera, segona i tercera 
de l’edifici existent a administració i Educació Primària. Men-
tre que la planta baixa es destina a espais petits del programa 
sense gaires necessitats lumíniques com magatzems, vestidors 
mestres i personal no docent, lavabos i instal·lacions. Aquesta 
planta baixa existent es connecta amb la nova franja paral·lela 
d’aulari d’Infantil que s’amplia cap al sud. En aquesta mateixa franja s’ubica el menjador cercant la 
màxima proximitat entre aquest espai i les aules dels més petits.

Sobre l’aulari d’Infantil, a la planta primera, es situa el volum de gimnàs-vestidors connectat mit-
jançant un porxo lineal en façana nord amb el nucli de comunicacions i situat al mateix nivell que la 
pista poliesportiva ubicada a l’oest de l’edifici, als nous terrenys.

Les aules d’Educació Infantil, orientades a sud, gaudeixen en façana d’un porxo, evitant d’aquesta 
manera la necessitat de proteccions solars. La sala de gimnàs, vestidors i pistes poliesportives per-
meten, per la seva posició, un accés independent i, per tant, un millor funcionament fora de l’horari 
escolar. També es poden utilitzar com a lavabos de pati. Així mateix, la biblioteca, l’AMPA i el men-
jador-cuina, gràcies a la seva posició, també permeten un ús fora de l’horari del centre.

Per últim, val la pena destacar que les estratègies de disseny d’aquest projecte fomenten la il·luminació 
natural i són també estratègies bioclimàtiques, ja que poden reduir significativament el consum 
d’energia destinat a la il·luminació elèctrica. Encara que la llum natural en aquest cas no podrà co-
brir mai la totalitat de la demanda d’il·luminació, sí que pot contribuir a disminuir el consum segons 
la disposició del programa funcional en planta.
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L’ampliació de l’escola El Solell ja és un fet
L’Escola és una ferma realitat. Sí. Una realitat palpable que, encara ara que l’estem vivint, que l’estem 
trepitjant, que l’estem gaudint, ens costa assimilar-la. És difícil creure-s’ho perquè ha costat molt arri-
bar a materialitzar aquesta necessitat, aquest somni. Però ja la tenim, ja l’hem compartit amb tots vosal-
tres des d’aquest inici de curs, i estem molt feliços tant del resultat final com de les instal·lacions de 
què ara mateix disposa aquesta escola pública del nostre municipi, i ara que tenim els espais adequats, 
voldrem que sigui, alhora, un referent en qualitat educativa a la nostra comarca.

Bé, el procés es va iniciar fa més de deu anys, 
perquè, tot i que l’escola té aproximadament una 
vintena d’anys, és relativament nova, ja va néixer 
amb un dèficit d’espais important, no es va con-
templar en el seu disseny inicial el ràpid creixe-
ment a doble línia que s’havia de produir aviat. 
Per això, molt d’hora, es va començar a demanar 
una ampliació de l’escola. De fet, es va fer una 
ampliació de dues aules fa aproximadament onze 
anys i una ampliació de la cuina fa set anys, però 
no deixaven de ser unes solucions provisionals 
que no ajudaven pràcticament en res a superar 
el dèficit d’espais que s’anava incrementant dia 
rere dia. Durant els últims set anys, ens havíem 

quedat sense aules de desdoblaments, sense aules d’especialitats, sense sala de mestres, amb un men-
jador molt petit... en definitiva, subsistíem com podíem i intentàvem que aquesta situació no minvés 
ni els processos ni els resultats educatius, però es feia realment molt complicat. I des d’aquí s’ha de 
trencar una llança en favor de tots els professionals que han anat passant al llarg dels anys per la nostra 
escola, perquè sempre han treballat amb positivitat i motivats en benefici de la millora dels nostres 
alumnes. Era igual si havíem de tenir una petita mudança cada final i inici de curs o si havíem de fer 
moltes activitats als passadissos de l’escola...

Evidentment, al mateix temps, hem fet un front unit entre pares, escola i ajuntament, al llarg d’aquests 
darrers anys per a lluitar per una ampliació de l’escola com realment calia. Han estat moltes les reunions 
amb els diversos representants màxims del Departament d’Educació. I, finalment, ara fa quatre anys 
aproximadament es va aconseguir la implicació de la directora dels Serveis Territorials i el nostre pro-
jecte va entrar a la llista d’obres per licitar. Va ser un gran moment, però donada la situació econòmica 
del nostre país, en cap cas vam poder llançar les campanes al vol perquè sabíem que, a partir d’aquell 
moment, encara s’havien de donar molts condicionants perquè l’ampliació acabés sent una realitat. 

I, així va ser. En aquell moment, pel nostre centre van arribar a passar set equips d’arquitectes per tal 
d’elaborar els projectes provisionals de l’obra. Tots ells comptaven a fer l’ampliació en els nous terrenys 
municipals annexionats al costat de la vella cantera que, tot s’ha de dir, aquest havia estat un requisit 
previ de la Generalitat, sense aquests nous terrenys la nostra ampliació no hagués pogut entrar a la 
llista esmentada. Exceptuant-ne un. Un dels equips, el dels arquitectes Sierra – Rozas, que van tenir 
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L’ampliació de l’escola El Solell ja és un fet
l’encert de no fer-ho de la mateixa manera, al contrari, d’integrar l’ampliació en paral·lel a l’edifici 
existent i deixar els nous terrenys per a les dues pistes poliesportives. I, precisament per això, van ser 
els escollits. Certament, això ha possibilitat que el nou edifici complementi perfectament l’existent i, 
a més, tingui uns accessos diferenciats al mateix carrer principal, la qual cosa ha suposat també una 
bona integració a la dinàmica de funcionament i d’entrades i sortides del nostre centre.

El cert és que aquest inci de curs 2012-13 l’hem 
pogut estrenar i bona part de culpa tenen tot l’equip 
de mestres de l’escola. Jo sí que puc parlar amb 
propietat dels meus companys. No s’han amagat. 
Han estat valents. I, en cinc o sis dies, que són els 
que vam tenir al setembre, abans d’obrir l’escola 
als alumnes, vam fer trasllat de mobles, neteja, re-
situació i actualització d’espais. Impressionant. És 
una feina que encara ara continua, però la veritat 
és que ens sentim orgullosos de l’esforç fet i de la 
solidaritat amb el projecte d’escola, que entenem 
que és un projecte de tots. Aquesta feina feta es va poder transmetre i fer pública en la Jornada de 
Portes Obertes que vam celebrar el passat 17 de novembre. Aprofito des d’aquí per agrair a tothom 
la seva col·laboració i participació en l’acte. Va ser un èxit en tots els sentits. I la prova la tenim en el 
resultat del Lipdub que es va fer in situ. Volem que 
la nostra escola sigui una escola oberta a l’entorn 
i a les persones i d’aquesta manera ho reflectim 
a totes les nostres activitats. Seguirem cuidant la 
nostra escola i volem que sigui la cimentació física 
de la formació integral dels nostres alumnes, però 
això es fa i es farà sempre a través de l’ús al cent 
per cent de les seves instal·lacions i de fer de la 
nostra cultura de centre una cultura innovadora i 
compartida per totes les famílies, per tots els pro-
fessionals externs i pel municipi en general.

El que cal, a partir d’ara, lògicament, és saber mantenir aquesta gran escola. Però no patim gens en 
aquest sentit. Comptem amb una col·laboració exemplar dels pares i mares d’aquesta escola, que 
sempre estan disposats a ajudar i, de fet, així ho fan. I, d’altra banda, també comptem amb el suport 
continuat dels serveis municipals, com no pot ser d’una altra manera, ja que, com sabeu, el mante-
niment de les escoles públiques a Catalunya sempre és municipal. Per la nostra banda, només afegir 
que, des d’aquest curs en endavant, continuarem treballant amb la mateixa motivació, amb la mateixa 
intensitat, sense por al canvi i a la innovació i sempre orientats a la millora del rendiment educatiu, 
però sense perdre de vista la construcció comuna d’una cultura de centre que és el que fa i farà gran 
la nostra escola.

Joaquim Martin, director Escola El Solell



El passat mes d’octubre van començar els nous 
cursos de català.

A més de continuar amb el curs de Suficiència 
(nivell C) que ja havíem iniciat l’any passat, 
hem obert un nou curs de català inicial.

Es tracta d’un projecte que han dut a terme 
dos departaments de l’Ajuntament: Nova Ciu-
tadania i Servei de Català del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

La tècnica de Nova Ciutadania juntament amb 
la treballadora social i la tècnica del Servei 
de Català han plantejat aquest projecte trans-
versal amb l’objectiu d’aconseguir el màxim 
d’inscripcions al curs, a més d’incorporar un 
seguiment de tots els alumnes per donar su-
port en totes aquelles necessitats individuals 
pertinents. D’aquesta manera s’intenta faci-
litar la seva integració a la societat així com 
l’accés al món laboral.

És per a això que a més d’oferir el curs de 
català de nivell Bàsic 1, al Punt TIC-Aula Pas-
qual Ollé, també es realitza un assessorament 
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i es dóna suport individualitzat pel que fa a 
formació, ocupació, informació, noves tecno-
logies, etc.

El resultat ha estat sorprenent: 27 alumnes a 
la classe de català. És un grup molt heteroge-
ni. Tant hi podem trobar persones nouvingudes 
que acaben d’arribar a Catalunya com gent que 
ja fa uns quants anys que viu aquí però que 
encara no s’ha llançat a parlar en català.

Així doncs, s’ha creat un grup de persones que 
tenen moltes coses per compartir i poden enri-
quir-se mútuament.

Les tres tècni-
ques que han 
col·laborat per 
tirar endavant 
aquest projecte 
estan molt satis-
fetes amb la res-
posta que han 
rebut i és per això que faran tots els possibles 
per donar continuïtat a aquest curs.

  

Nou curs de català de nivell Bàsic 1

La Biblioteca busca el lector de l’any
Després de la satisfactòria experiència del curs passat, la Biblioteca Municipal torna a engegar aquesta activi-
tat de foment de la lectura adreçada a nens i nenes a qui els agrada llegir. Es tracta d’un concurs en què els 
participants han de triar i llegir llibres de la Biblioteca i després respondre unes preguntes per demostrar que 
efectivament s’han llegit el llibre. S’estableixen tres categories: lectors de 1r i 2n de primària, lectors de 3r i 
4t, i lectors de 5è i 6è. Els guanyadors de la passada edició van ser en Ferran Graña, en Pau Dorca i l’Arnau 
Grimalt, que van poder recollir el seu premi el dia 8 de juny. 

La recerca del lector de l’any ja ha començat. Si voleu participar-hi, passeu per la Biblioteca i apunteu-vos!

Club de lectura
Inscripció oberta.

Si vols formar part del Club només cal que t’hi apuntis 
i et deixem l’obra per a la propera tertúlia.

Biblioteca Muncipal de la Palma
Tel.93 672 06 95
http://bibliolapalma.blogspot.com (nou blog)

Alguns dels participants a «el lector de l’any» del curs passat.



Servei d’atenció domiciliària 
(SAD): 
una forta aposta municipal
Aquest mes d´octubre des dels Serveis So-
cials Bàsics amb coordinació amb el Servei 
d’Ocupació de la Palma, s’ha elaborat  un pro-
jecte-pla d´ocupació de dos/dues professionals 
auxiliars de la llar per tal de donar més cober-
tura a les necessitats d´aquells usuaris/àries o 
potencials del SAD que requereixen un suport 
en tasques de neteja. Aquest projecte s´ha 
adreçat a l´Àrea Metropolitana, que, finalment 
ha aprovat el seu finançament. 

L’objectiu general és doble: d´una banda donar 
resposta a les necessitats d´intervenció en tas-
ques de neteja a la llar de molts usuaris/àries 
del SAD i a d´altres potencials als quals no se’ls 
ha pogut oferir aquest servei i, d´altra banda, 
donar resposta a la necessitat d´integració la-
boral dels/de les professionals que actualment 
es troben a l´atur.

Objectius específics: donant cobertura a una 
de les principals necessitats bàsiques de la 
persona usuària del SAD (higiene de la llar) po-
dem augmentar el seu benestar, autoestima, i 
promoure la  seva participació en l´organització 
del seu propi entorn amb la col·laboració del 
professional.
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Serveis Socials Bàsics i Ser-
vei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD)
Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de 
la Palma treballa conjuntament amb el SIAD 
des de principis d’any.

Es tracta d’un servei d’informació i assessora-
ment adreçat a totes les dones del municipi i 
en especial a les que pateixen situacions de 
violència masclista. Ofereix atenció psicològica 
i assessorament jurídic des de tres punts geo-
gràfics diferents, Corbera, Sant Feliu de Llo-
bregat i Abrera. 

Des del passat mes de setembre, i amb els ob-
jectius d’optimizar al màxim els recursos i faci-
litar l’accés al servei a les usuàries del munici-
pi, es comença a prestar atenció psicològica a 
la Palma de Cervelló. Les sessions es realitzen 
mensualment a les instal·lacions de Serveis 
Socials (C/ Sant Cristòfol s/n) prèvia cita. Ac-
tualment el dia d’atenció és el tercer dimarts 
de cada mes en horari de tarda. 

Qualsevol dona que estigui interessada s’ha 
d’adreçar a Serveis Socials i demanar cita 
prèvia amb la Treballadora Social, personal-
ment o per telèfon, al 93 672 02 02 Ext. 242 
dins de l’horari següent: dilluns, dimecres, di-
jous i divendres de 10 a 14h i dimarts de 17 
a 20 h.

Serveis Socials

Nova ubicació Serveis Socials:

A les oficines de l’Ajuntament
c/ Sant Cristòfol, s/n.

Horari d’atenció al  públic:
De dilluns a divendres 

de 10 a 14 h.
Dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Tel. 93 672 02 02 ext.241 - 242
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El proppassat dia 30/11/2012 es varen aprovar els pressupostos de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló pel proper any 2013 per un import total de 3.547.256,36 €. El pressupost té tres eixos 
fonamentals:

   •      Manteniment dels serveis al ciutadà i les transferències a les entitats.
   •      Manteniment de l’ocupació pública.
   •      Increment de la despesa social.

Es continua amb la contenció de la despesa i la congelació dels impostos directes, llevat de l’IBI que 
s’incrementa com a conseqüència de l’actualització dels valors cadastrals aprovada el 2003. 

El contingut per capítols administratius és el següent:

Ingressos:

  Impostos directes.................................................1.668.750,00 €

   IBI, vehicles, plusvàlua i IAE

  Obres ........................................................................6.000,00 €

  Taxes pels serveis....................................................455.100,00 €

   Escombraries, poliesportiu, ocupació via pública (guals) 

  Transferències administracions...............................1.143.706,36 €

   Generalitat, Diputació, Àrea metropolitana i Estat 

  Ingressos patrimonials..................................................7.700,00 €

  Transferències de capital...........................................266.000,00 €

   Diputació i Àrea metropolitana per inversions 

  Total ingressos......................................................3.547.256,36 €

Despeses:
  Personal...............................................................1.372.060,71 €

   Funcionaris i personal laboral contractat

  Òrgans de Govern.......................................................71.160,00 €

  Despesa corrent i serveis........................................1.187.777,40 €

   Manteniments, escombraries, neteja, enllumenat. 

  Despeses financeres ...................................................81.653,46 €

   Interessos préstecs 

  Transferències corrents...............................................298.022,21 €

   Administracions públiques, escola bressol i convenis entitats. 

  Inversions................................................................322.101,00 €

  Amortitzacions..........................................................214.481,58 €

   Devolució capital préstecs per inversions

  Total despeses.......................................................3.547.256,36 €

Un pressupost equilibrat
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D’aquesta anàlisi en destaquem diversos trets fonamentals:

a) La capacitat normativa de l’Ajuntament per decidir sobre la càrrega impositiva al ciutadà, 
malgrat la forta dependència de les administracions superiors pel que fa als recursos (prop del 
40%) és important.

b) La diversitat i el pes de les despeses de funcionament del serveis que l’Ajuntament presta, 
fa que el marge de maniobra per acotar la despesa sigui reduït. El capítol de “Manteniment i 
despesa corrent” només representa un 11% de la despesa total i inclou partides com el cost de 
l’electricitat difícils de reduir.

c) L’Ajuntament com a administració propera per fer front i atendre les necessitats més immedia-
tes dels ciutadans, especialment en temps de crisi.

A partir d’aquí, la transparència municipal a l’hora d’explicar els comptes i la participació ciutadana 
en la seva fiscalització, han de permetre una major corresponsabilització ciutadana en el bon funcio-
nament de l’Ajuntament.

Un pressupost equilibrat

Si en fem una primera anàlisi per conceptes veurem:



Diada Nacional
L’11 de setembre és la Diada Nacional de Ca-
talunya. Aquest dia, el país recorda la desfe-
ta de 1714, reivindica la recuperació de les 
llibertats perdudes fa 300 anys i reclama els 
seus drets com a garantia per construir una 
societat justa i autènticament democràtica.

Aquest any ha estat un dia molt especial i des 
de la Palma el vam voler celebrar, com sem-
pre, tot i que vam haver de fer algun canvi en 
l’organització.

La Diada a la Palma es va celebrar a la plaça 
Onze de Setembre, en horari de matí per faci-
litar a la gent del nostre poble que poguessin 
participar en la manifestació independentista 
de la tarda.

L’acte va començar amb unes breus paraules 
de l’alcalde, Xavier González elusives a la Dia-
da. Tot seguit, ell mateix i el cap de l’oposició 

van fer l’ofrena 
floral al monu-
ment de l’Onze 
de Setembre i, 
en acabar, tots 
els assistents 
van cantar el 
Cant del Sega-
dors.

Tot i el canvi d’horari, l’assistència va ser con-
siderable. Per la mateixa raó del canvi d’horari, 
la ballada de sardanes, que va ser prou con-
correguda, es va fer sense la tradicional cobla 
de sardanes.
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La Palma s’adhereix 
a l’AMI
En el passat ple ordinari del 13 de juliol es 
va aprovar per unanimitat que el poble de la 
Palma s’adheria a l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI) constituïda 
a Vic en data 14 de desembre de 2011, així 
com també es van aprovar els Estatus que 
regulen l’Associació i es va facultar el Sr. 
Alcalde per signar els documents necessaris 
per a l’efectivitat dels precedents acords.

Aquesta adhesió dóna continuïtat al procés 
que es va iniciar fa un temps amb la plata-
forma La Palma Decideix. 

La Palma ha lluitat de valent molts anys 
i sap el que costa dur a terme un procés 
d’aquestes característiques.

El procés d’independència de Catalunya és 
un projecte tant de sentiments, com econò-
mic de tots els catalans.

La Palma, poble lliure 
de desnonaments
A través d’una iniciativa de l’Assemblea Popu-
lar de la Palma, es va aprovar per unanimitat 
en el ple del dia 13 de juliol, una moció en la 
qual es va declarar «la Palma, poble lliure de 
desnonaments». 

Amb aquesta iniciativa s’ha volgut fer palesa 
la voluntat, tant de la societat civil com dels 
grups polítics representats al consistori, de tre-
ballar per fer front a aquesta xacra social que 
suposen els desnonaments.

D’aquesta moció va sortir la voluntat de crear 
una Comissió mixta formada per representants 
dels grups polítics del consistori, de la societat 
civil i tècnics dels Serveis Socials, per fer un 
seguiment d’aquest tema al nostre municipi, 
així com elaborar accions i propostes per poder 
treballar en la prevenció i/o fer front a possi-
bles situacions que es puguin donar al nostre 
municipi.
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ment ostenta Aigües de Catalunya i, per tant, el 
règim de prestació seguirà sent idèntic mentre 
aquesta concessió estigui vigent. Segons això, 
com que la concessionària estava obligada a rea-
litzar un conjunt d’inversions a la xarxa d’aigua 
potable del municipi d’1 milió d’euros, aquestes 
inversions igualment es realitzaran.

Tanmateix, la dependència de l’Àrea suposa al-
guns canvis. Els que poden afectar més els ciu-
tadans són els següents:

1. L’aprovació de les tarifes, prèvia au-
torització de la Comissió de Preus de 
Catalunya, correspon a l’Àrea i no a 
l’Ajuntament. Aquest podrà donar la seva 
opinió en el procés d’aprovació però no té 
la responsabilitat d’aprovar les tarifes.

2. Sobre les tarifes s’aplica un recàrrec re-
lacionat amb la gestió de residus, el qual 
és un tribut metropolità i respecte el qual 
l’Ajuntament no té cap potestat ni capaci-
tat de decisió. L’Ajuntament ha pres ja la 
decisió, a través de les seves ordenances 
fiscals, de reduir la taxa d’escombraries en 
la mateixa proporció que s’incrementarà 
el rebut de l’aigua a conseqüència del rè-
carrec que ha fixat l’Àrea, de forma que 
els ciutadans no hauran de pagar més per 
aquest servei.

L’Ajuntament de la Palma està negociant amb 
l’Àrea la possibilitat d’un conveni que mantingui 
al màxim la capacitat de l’Ajuntament de seguir 
decidint sobre un servei que té un abast estric-
tament municipal, i sobre el qual han de ser els 
veïns de la Palma de Cervelló, a través del seu 
Consistori, els que acordin com s’ha de desen-
volupar.

El servei d’aigües passa 
a ser metropolità
La Llei 31/2010, de 3 d’agost, del Parlament de 
Catalunya, va crear l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i ha inclòs dins del seu territori el munici-
pi de la Palma de Cervelló. L’Àrea s’ha constituït 
després de les darreres eleccions municipals. 

L’article 14 C d’aquesta Llei preveu que el ser-
vei d’abastament domiciliari d’aigua potable en 
baixa passa a ser competència de l’Àrea. Aquesta 
previsió suposa que aquest servei deixarà de 
correspondre a l’Ajuntament.

L’Àrea succeeix administrativament l’Ajuntament 
en la concessió del servei d’aigües que actual-

Moció per a la creació 
d’un estat propi per a 
Catalunya
En l’últim ple ordinari, el dia 9 de nov-
embre, es va aprovar per unanimitat una 
moció en què es va declarar el municipi de 
la Palma de Cervelló territori català lliure 
i sobirà.

La voluntat d’aprovar aquesta moció és 
la de donar suport a l’actual procés que 
s’està duent a terme al nostre territori per 
poder exercir la nostra llibertat com a nació 
i poder treballar cap a l’exercici del dret a 
decidir, on puguem definir quin és el futur 
que volem com a país.

Amb aquesta moció s’ha volgut donar su-
port des dels grups polítics que formen part 
del nostre consistori a la feina que han es-
tat fent entitats com La Palma Decideix, 
amb la consulta celebrada el 25 d’abril del 
2010, o la tasca que està duent a terme 
actualment l’Assamblea Nacional Catalana 
a través de la seva territorial de la Palma, 
constituïda el 26 d’octubre d’aquest any.
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cat hi va haver un mostrari d’objectes molt am-
pli, des de CD, bosses de mà, plantes, objectes 
de decoració, utensilis domèstics, motxilles, 
una torradora, una planxa, llibres, pel·lícules 
en DVD, etc...

A mig matí la festa va estar animada gràcies 
a l’Esplai Peti ki peti que va realitzar un taller 
per a infants i a la Gralla, que ens va obsequiar 
a tots els assistents i organitzadors amb un ball 
de bastons i un posterior taller per als que vo-
lien aprendre els primers moviments d’aquest 
ball tan nostre.

Durant tot el matí el Punt Jove la Palma 
en el seu expositor va realitzar la recollida 
d’aliments per a ser entregats posteriorment 
a Càrites, i també va fer recollida de taps de 
plàstic per a projectes solidaris relacionats 
amb recaptació de fons per a realitzar tracta-
ments costosos de tres infants amb diferents 
patologies. Podem dir des de l’organització 
que la participació del poble de la Palma 
va ser altament significativa i satisfactòria.

Des del Punt Jove també es van realitzar dife-
rents accions de participació: com el concurs de 
la Frase solidària; el facebook solidari, la infor-
mació sobre protecció i defensa dels animals; 
informació sobre camps de treball i voluntariat, 

El passat dissabte 15 de setembre es va cele-
brar a la Palma la Festa x la Solidaritat, una 
activitat promoguda per les Regidories de Co-
operació, Desenvolupament i Solidaritat i per la 
Regidoria de Joventut juntament amb la parti-
cipació i suport de les entitats municipals, que 
es va realitzar a la plaça Cervantes i al Punt 
Jove la Palma.

És voluntat d’aquest Ajuntament promoure la 
sensibilització des d’una vessant solidària i 
participativa, sobretot amb els temps que es-
tem vivint. Per aquest motiu també és la pri-
mera vegada que s’ha rebut un suport econò-
mic per part de la Diputació de Barcelona per a 
poder dur a terme diferents accions en aquest 
àmbit, una de les quals és aquesta Festa x la 
Solidaritat.

La Festa va començar divendres al vespre, amb 
la celebració del Dia del programari lliure a 
càrrec de la Konfraria de la Vila del Pingüí al 
Teatre Aliança, i l’endemà al matí un grup de 
membres de la Konfraria es van encarregar de 
donar informació i realitzar instal·lacions gra-
tuïtes de Linux dins del marc de la Festa.

També dissabte dia 15 al matí va tenir lloc el 
Mercat d’intercanvi a càrrec de l’Assemblea la 
Palma, un mercat que va tenir molta partici-
pació i del qual moltes persones es van poder 
beneficiar sense la necessitat de pagar res.  Es 
tractava d’intercanviar allò que un no necessita 
per allò que sí que li pot ser d’utilitat.  Al mer-

Festa per la Solidaritat
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15 anys de gegants / 10 anys de bastoners
El 3 de juny es van commemorar els 15 anys de la creació de la colla gegantera de la Palma.

A les 9 h del matí es va fer la plantada de gegants de les diverses 
colles convidades: gegants de Sant Feliu, gegants de Sant Cugat 
Sesgarrigues, gegants de Molins de Rei i els gegants de Calafell i 
tot seguit, l’esmorzar popular.

A les 11 h totes les colles de geganters juntament amb els ge-
gants de la Palma van fer la tradicional cercavila pels carrers del 
poble.
___________________________________________________________________________________

El 7 d’octubre d’enguany es van celebrar els 10 anys del grup de bastoners de la Palma.

Per aquesta commemoració es van convidar diverses colles de bastoners: els bastoners de Te-
rrassa, els bastoners de Barcelona i els bastoners d’Esplugues que són els padrins dels bastoners 
de la Palma.

La festa va començar amb un esmorzar a la Font del Marge, tot seguit les colles van fer una cer-
cavila pels carrers del nostre poble que es va acabar a la plaça de 
l’Església on es van fer els parlaments i es van donar els records 
commemoratius a totes les colles. Per finalitzar els actes es va 
fer una ballada de tots els bastoners participants.

Enhorabona gegants i bastoners!

el concurs de relat breu “el voluntariat i jo” i 
difusió sobre el comerç just.  Els concursos 
van comptar amb el suport de l’ACEP que va 
contribuir a la Festa amb la donació de vals 
bescanviables en els seus establiments. Tant 
els guanyadors de la frase solidària com els 
guanyadors del concurs de relat breu “el vo-
luntariat i jo” van ser obsequiats amb aquests 
vals.

A les sis de la tarda es va realitzar una xerrada 
sobre la Banca Ètica a càrrec de Martí Boneta, 
president d’Oikocredit Catalunya, que va fer 
una presentació sobre les finances ètiques i 
un recorregut per l’actual situació de crisi.  La 
xerrada va ser molt participativa, amb molts 

Festa per la Solidaritat

assistents i moltes preguntes que es van plan-
tejar.

Com a cloenda, vam comptar amb la 
col·laboració desinteressada d’un grup de jo-
ves que ens van arrodonir la festa amb ac-
tuacions musicals. Primerament van actuar la 
Paula, l’Andreu, el Berni i l’Adrià oferint el 
seu directe més proper i per acabar van pujar 
a l’escenari els Jack Estampida, que gràcies 
al Ferran vam poder tenir en primícia el retorn 
oficial del grup després de 6 anys.

Només cal dir que és un acte que ens ha deixat 
a tots molt bon sabor de boca i moltes ganes 
que l’any vinent es torni a repetir.



Casal d’Estiu 2012
Per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar 
i laboral, durant el mes de juliol hi ha hagut una 
àmplia oferta d’activitats per als més petits, oferint 
així una alternativa per a aquelles famílies que ho 
han necessitat. Entitats del poble també han par-
ticipat a donar aquest servei amb el Campus de 
futbol o de bàsquet.

Des de l’Ajuntament, com cada any, també s’ha 
realitzat un Casal d’Estiu Municipal. En vista que 
les obres de l’escola no van finalitzar a temps, es 
va decidir fer-ho com l’any anterior, utilitzant 3 
espais: el Poliesportiu com a centre d’activitats i 
espai polivalent, la Sala de la Rectoria per a ta-
llers i manualitats, i el Casal d’Avis com a espai de 
menjador. 

El total de 
nens/es inscrits 
aquest any va 
ser de 86, gran 
part dels quals 
tenien entre 

3 i 6 anys. Alguns d’ells també va compaginar les 
activitats del Casal amb el curs de natació, principal-
ment els més petits. 

La característica principal del Casal Municipal és 
el tipus de metodologia pedagògica que es fa servir 
i que desenvolupa en els infants els valors, compe-
tències i habilitats necessàries. Els monitors que hi 
han treballat han estat alguns dels que durant la res-
ta de l’any treballen voluntàriament des de l’Esplai 
Peti ki Peti, així que el Casal ha estat una forma de 
donar continuïtat a la tasca del curs, i alhora ha es-
tat una bona opció per a viure l’estiu d’una manera 
lúdica dins d’un marc educatiu.

Les activitats que s’han realitzat han estat basades 
en un centre d’interès, sobre el qual giraven els 
tallers, jocs i activitats que es desenvolupaven. La 
piscina i les activitats aquàtiques també han tingut 
un paper rellevant, sobretot per combatre la calor 
durant els dies més calorosos de l’any. 

La valoració que n’han fet els monitors/ores i els 
pares i mares dels infants ha estat força posi-

tiva en general. Espe-
rem l’estiu vinent poder 
comptar amb l’espai de la 
nova escola perquè sigui 
més còmode i confortable 
per a tothom.

LaVeu - 16

Programa de dinamitza-
ció de la gent gran
Per tal d’assolir els objectius del programa 
de dinamització treballem amb una meto-
dologia basada en la participació. La par-
ticipació s’ha d’entendre a tots nivells: do-
nant suport a la participació en les pròpies 
activitats de gent gran, facilitant l’accés 
de la gent gran a les activitats adreçades 
a públics més amplis i també afavorint la 
presència de gent gran en altres canals de 
participació del municipi. En definitiva, cal  
promoure que la gent gran sigui agent del 
seu propi temps de lleure. 

El programa de dinamització sòciocultural de 
gent gran és una intervenció de tipus comuni-
tari, adreçada fonamentalment a la gent gran. 
No podem permetre, però, que els grups de 
gent gran estiguin tancats en ells mateixos i, 
per tant, haurem de fer extensiva la intervenció 
a tota la comunitat en general. D’una banda, 
caldrà integrar l’acció de la gent gran en les 
diferents dinàmiques territorials i, d’altra ban-
da, generar accions per tal de sensibilitzar la 
comunitat del paper actiu de la gent gran i del 
capital social i cultural que representen. 

Cal superar la frac-
tura social que 
existeix entre els 
diferents col·lectius 
d’edat, apostant 
per desenvolupar 
accions intergene-
racionals. Cal, però, 

tenir molt en compte la població de gent gran 
menys envellida (60–70 anys) i la població que 
es jubilarà en els propers 10–15 anys (perso-
nes entre 50 i 60 anys). Per això cal canviar la 
percepció dels Casals de Gent Gran, tot supe-
rant la fractura que molts cops podem trobar 
entre la gent gran que té entre 60 i 70 anys i la 
gent major de 70 anys.

El Casal de Gent Gran de la Palma serà el nos-
tre instrument de desenvolupament comunitari 
i a partir d’aquest canalitzarem la nostra acció 
de dinamització sòciocultural.
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Obres de reparació dels 
carrers Montseny/Cadí
Finalment s’ha executat l’obra  d’arranjament 
del ferm dels carrers Montseny i Cadí, en mal 
estat des de finals del 2008, sense cap cost per 
l’ajuntament. 

Abans de l’estiu vàrem arribar a un acord amb 
l’empresa Adec Building, constructora de l’obra, 
per realitzar l’arranjament a primers de setembre, 
fora de l’època estival per tal d’afectar al menys 
possible la pròpia activitat del poble.

Ha estat una negociació difícil (més de tres anys), 
amb un procés judicial pel mig, en el que ells sem-
pre han mantingut que l’origen de les deformacions 
aparegudes a l’obra no era causada per una mala 
execució sinó per les característiques del terreny.

L’acord està supeditat a la sentència del darrer re-
curs presentat per Adec Building. En el cas que la 
sentència els fos favorable, el cost de l’obra, l’hauria 
d’assumir l’Ajuntament, uns 68.000 €, valor de 
preus de mercat de l’any 2005.  

Tenim la certesa, i així ho confirmen els informes 
de l’assessor jurídic que defensa els interessos de  
l’Ajuntament, que això no serà així, ja que en totes 
les instàncies judicials tramitades, sempre ens han 
donat la raó. Les mostres i proves  que s’han fet so-
bre el terreny  també  confirmen que els materials i 
la compactació no van ser les adequades.

En l’execució d’aquest arranjament es varen detec-
tar unes diferències entre el projecte original i la 
seva execució. Un sector de la vorera del costat de 
muntanya del carrer Montseny, en el projecte tenia 
una amplada d’1,2m. i sense cap tipus de justifica-
ció es va executar amb una amplada de 3.2m. Per 
tal de regularitzar aquesta situació, i perquè fos tal 
com definia el projecte, vàrem fer la vorera d’1,2m 
amb un cost afegit de 6.800 €.

Setmana de la mobilitat 
sostenible i segura
Per quart any consecutiu a la Palma han tingut 
lloc una sèrie d’activitats en motiu de la setmana 
de la mobilitat sostenible i segura.

Durant el mes d’octubre s’han dut a terme quatre 
activitats relacionades amb aquesta campanya, 
amb una participació força elevada.

El 5 d’octubre es va dur a terme la primera activi-
tat amb el lema “salut, esport i espai lúdic”, on es 
va fer una demostració de l’ús de l’espai lúdic de 
la gent gran, ubicat al passeig de Santa Rita. Una 
fisioterapeuta va donar informació de les possibles 
activitats que es poden fer en aquest espai, ressal-
tant la importància de la salut per a la gent gran.

L’11 d’octubre, es va fer la popular caminada per 
a la gent gran al passeig del Roure, amb una parti-
cipació elevadíssima com en les anteriors edicions 
i que va finalitzar amb un esmorzar popular. 

Dissabte dia 13 al mati, es va instal·lar un punt 
d’informació a la font del Marge, donant explica-
cions sobre els diferents recorreguts que es poden 
realitzar pels voltants de la Palma. Trenta-nou per-
sones van passar per aquest punt, amb bicicleta, 
altres corrent, altres passejant el gos i altres cami-
nant, tots gaudint d’aquest entorn tan proper.

Diumenge 14, 
una vintena de 
persones es van 
animar a partici-
par a l’activitat 
de la pedalada, 
on la majoria 
de participants 
eren infants i que es varen atrevir a fer el recorre-
gut llarg, d’aproximadament 4,5 km. També es va 
finalitzar amb un esmorzar a la font del Marge.

Amb el lema «Mou-te en la direcció correcta» 
aquesta setmana de la mobilitat s’ha consolidat 
com a campanya d’interès on unes 170 persones  
han participat en les diferents activitats organit-
zades.

Des de l’Ajuntament seguirem apostant i treballant 
per a una mobilitat sostenible i segura a la Palma.
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Activitats esportives
municipals
Aquest trimestre des del Servei d’Esports de la 
Palma de Cervelló seguim apostant per oferir el 
millor servei a tots els ciutadans de la Palma.

Després de les vacances d’estiu, es van enge-
gar les activitats dirigides amb la introducció 
del Ioga com a novetat.

A partir de l’octubre també van començar to-
tes les activitats extraescolars amb una àmplia 
oferta esportiva per a tots els nens i nenes de 
la Palma.

El dia 27 de juliol es va donar per finalitzat el 
Curset de Natació amb la festa de cloenda i el 
lliurament de les medalles i diplomes als més 
de 60 nens i nenes que van participar. 

Aquest juliol també es va dur a terme el 2n 
Campus de Futbol que organitza la UE La Pal-
ma i el 1r Campus de Bàsquet que va organit-
zar el Club de Bàsquet de La Palma.

El dia 9 de setembre vàrem cloure la tempora-
da de piscina d’aquest any amb un èxit total, ja 
que des del 2003 no es registrava un nombre 
de banyistes tan elevat, aproximadament uns 
10.000.

Canvi de regidor
En el passat ple extraordinari del dia 30 de 
novembre el Sr. Pepe Lombardía, regidor 
d’aquest ajuntament va presentar la di-
missió del seu càrrec per raons personals 
i laborals. 

Des d’aquestes pàgines volem agrair la 
bona feina feta durant aquest últim any i 
mig.

Per ocupar el seu lloc entrarà a formar 
part de l’equip de govern la Sra. Susanna 
Fort del grup de La Palma Sempre a qui 
desitgem tota la fortuna necessària per 
tirar endavant aquest nou repte. La nova 
regidora es farà càrrec 
de les mateixes regido-
ries que el seu anteces-
sor, l’únic tret destacable 
serà que la Regidoria de 
Recursos Humans pas-
sarà a ser responsabilitat 
del regidor Sr. Joan Grà-
cia. Susanna Fort

Ja podeu veure les notícies de l’Informatiu de 
LaPalmaTV al nou canal de youtube:
www.youtube.com/ajlapalma



Prioritats de govern

Ja fa un any i mig que vam iniciar 
aquesta legislatura. Érem conscients 
que aquest seria un període difícil de-

gut a la situació econòmica global. Partint d’aquesta 
premissa, hem volgut orientar els esforços de La Palma 
Sempre a treballar des del govern en un objectiu princi-
pal: aplicar polítiques a nivell municipal per minimitzar 
els efectes de la crisi als veïns de la Palma i donar suport 
als nostres veïns amb més dificultats. 

En aquest sentit, hem prioritzat i estem treballant, d’una 
banda, per poder mantenir els serveis que s’ofereixen 
des de l’Ajuntament, des dels més bàsics com són la 
neteja o els serveis tècnics, a d’altres que en aquesta 
situació actual entenem que són prioritaris per mantenir 
la cohesió social, com són aquells relacionats amb la 
cultura, l’esport, la joventut o la gent gran i atendre les 
persones o famílies amb més dificultats.

Per aconseguir aquests objectius, hem cregut necessari, 
mantenir el suport, tant econòmic com logístic, a les 
nostres entitats de la Palma que desenvolupen una tas-
ca totalment necessària en aquests moments, així com 
mantenir i consolidar quan ha estat necessari, els equips 
professionals d’atenció a les persones, així com la res-
ta de professionals que treballen al nostre Ajuntament i 
que desenvolupen una tasca imprescindible.

D’altra banda, per poder treballar en aquesta línia ha 
calgut, evidentment, revisar conscientment els ingressos 
i les despeses que fan possible poder seguir mantenint 
aquests serveis.

Hem estat treballant per poder contenir les despeses re-
visant els diferents contractes amb els distribuïdors o 
amb les empreses de serveis i contenint també la despe-
sa amb les tasques quotidianes.

Un altre element que hem volgut prioritzar és la voluntat 
d’orientar les despeses especialment a l’Àrea d’Atenció 
a les Persones.

En relació als ingressos, hem treballat en la línia de no 
repercutir en més impostos augmentant-los, a banda de 
la revisió anual de l’IBI. Així mateix, hem augmentat 
els supòsits per accedir a les bonificacions fiscals, mini-
mitzant així la càrrega fiscal en aquells col·lectius més 
vulnerables. 

Des de La Palma Sempre, seguirem treballant doncs per 
ajudar a pal·liar al màxim possible els efectes de l’actual 
situació de crisi.

Per últim, voldríem aprofitar aquest espai per agrair al 
nostre company Pepe Lombardía la tasca que ha dut 
a terme durant aquests 18 mesos com a regidor de 
l’Ajuntament de la Palma i encoratjar la nostra compan-
ya Susanna Fort en la nova tasca de regidora que tot just 
inicia.

La Palma, comparada amb 
qui o amb què?
Hi ha crisi a la Palma? Imaginem que, 

més o menys, com a tot arreu.

Hi ha atur? Més o menys com a tot arreu. 

Bé doncs, així la Palma deu ser un municipi que, dins de 
la situació de dificultat actual, va més o menys bé?

Per respondre aquesta pregunta compararé la Palma amb 
un municipi molt similar, Sant Climent de Llobregat.

La Palma i Sant Climent de Llobregat tenen menys de 
4.000 habitants, tenen un pressupost similar, estan a 
la mateixa comarca i tots dos formen part de l’àrea me-
tropolitana. No obstant, hi ha diferències entre tots dos 
municipis:

- a la Palma s’ha augmentat l’IBI, a Sant Climent l’han 
abaixat;
- a la Palma l’ajuntament paga les factures quan pot 
i ha hagut de demanar un crèdit al govern espanyol, a 
Sant Climent no ho han hagut de fer;
- La Palma té un nivell d’endeutament creixent, a Sant 
Climent l’han reduït en 10 punts els darrers 3 anys;
- La Palma ha deixat de fer la fira del mineral i de la pe-
dra perquè és molt cara, a Sant Climent ha promocionat 
la fira de la cirera i més de 6.000 persones de fora del 
poble la van visitar el 2012;
- a la Palma es paga el sou de l’alcalde més la quo-
ta de la seguretat social corresponent, a Sant Climent 
es cobren exclusivament dietes, que des del 2011 
s’han reduït en un 20%. La despesa en seguretat so-
cial s’utilitza per augmentar la capacitat de servei de 
l’ajuntament als seus habitants;
- La Palma genera dèficit, mentre que Sant Climent 
genera estalvi net positiu;
- La Palma no està agermanada amb cap municipi; 
Sant Climent està agermanat amb un municipi de la 
Catalunya Nord. Un bon número d’activitats escolars, 
culturals i esportives es porten a terme entre la gent 
d’ambdós municipis;
- a la Palma el comerç té moltes dificultats per a so-
breviure. La gent treballa i compra fora del municipi, a 
Sant Climent hi ha molts professionals que ja treballen 
des de casa, perquè tenen facilitats de connexió a les 
xarxes de telecomunicacions. Les vendes dels comerços 
de Sant Climent creixen;
- La Palma té risc de conflictes judicials que, en el 
pitjor cas, poden comportar un deute d’entre 25 i 30 
milions d’euros; a Sant Climent podrien arribar com a 
màxim a un milió d’euros.

Com és doncs, que aquests dos municipis són alhora tan 
semblants, però realment tan diferents? Modestament 
sóc de l’opinió que l’alcalde i l’equip de govern hi tenen 
alguna cosa a veure. 

Crec que les palmarenques i els palmarencs mereixem 
viure una mica millor al nostre poble i això és possible. 

Bon Nadal i bon any 2013 ple de salut i d’oportunitats de feina. 

Josep Maria Llop i Rigol
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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
Consultori la Palma         93 672 08 05
Serveis Socials         93 672 02 02
                                                   ext. 241 - 242
Aula i 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
Escola El Solell         93 672 01 50
Llar d’infants El Patufet        93 672 08 15

Mossos d’Esquadra 
(Sant Vicenç)          93 567 58 20
Bombers (Sant Feliu)        93 666 10 80
Aigües de Catalunya         902 195 630
Oficina de Correus         93 672 09 21
CAP Urgències-Corbera        93 650 16 18
Farmàcia          93 672 00 23
Ambulància                061

Horaris
Ajuntament: 

De dilluns a divendres de 9.00 a 14 h
i dijous de 17.00 a 18.30 h 
(excepte de maig a octubre)
 
Registre Civil: de 9.00 a 14.00 h de dilluns a 
divendres
de  17.00 a 18.30 h els dijous tarda (excepte de 
maig a octubre)

Jutjat de Pau: dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h
 
Policia:
Horari de servei: les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any.
Horari d’atenció al ciutadà: mateix horari que 
l’Ajuntament.
 
CAP Atenció a l’usuari
Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 20.00 h
Dimarts i dijous de 13.30 a 20.00 h
Del 24 al 28 de desembre només matins. 
 
Activitats i horaris del Casal de la Gent Gran
Gimnàstica: 
dimarts d’11.00 a 12.00 h al poliesportiu
Bingo: el tercer i quart dimarts de cada mes de 
17.30 a 19.00 h
Taller de ball: divendres de 18.00 a 19.00  h
Informàtica: dilluns al matí de 12.00 a 13.30 h
                dimecres a la tarda 17.00 a 18.30 h
Català: dijous d’11.00 a 12.30 h
Cinema: l’últim dissabte de cada mes a partir de 
les 17.30 h
Remigi: diumenge a les 17.30
Jocs de taula: de dilluns a divendres de 17.00

Aula d’autoformació:
De dilluns a divendres: de 10 a 13 h
De dilluns a divendres: de 17 a 20 h
Connexió gratuïta a internet.
Fes el curs que tu vulguis i en horaris flexibles.

Servei Local d’Ocupació
Dimarts de 10 a 13 h: entrevistes d’alta al Servei 
(cal demanar cita prèvia)
Dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h: segui-
ments i plans de treball.
Matins i tardes: club de la feina (connexió gra-
tuïta a internet)

Punt Jove la Palma
De dilluns a divendres de 9.30 a 13 h
De dilluns a divendres de 17 a 21 h: 
“Tardes al Punt”
Dimarts i dijous de 17 a 20 h: Assessoria Jove

Serveis Socials
Horari d’atenció al públic prèvia cita:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Dimarts i dijous de 17 a 20 h.
RESPIR: Les dates del respir són tot l’any.
Nova ubicació: oficines de l’Ajuntament. 

Biblioteca
De dilluns a divendres de 9.30 a 13 h 
i de 16.30 a 20 h

Servei Local de Català
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h


